
 
 
 
 

VALCHOVSKÝ  DRTIČ  MARATON  50  -  8. ROČNÍK 

Konaný dne :   sobota  04.08.2018 

Registrace závodníků :  od  8.00 hodin 

Start hlavního závodu:            v 11.00 hodin, ostatní starty dle propozic-viz.níže 

Vyhlášení výsledků :  po dojezdu a zpracování výsledků závodu 

Ředitel závodu :   Josef Barák, mobil.728047051 

Hlavní rozhodčí :   Erik Řezník,  mobil.736484607 

Zdravotní zajištění:  Martina Šmídová, mobil. 776254917 

Startovné :                                 150,- Kč se základním občerstvením pro ostatní kategorie 

                                                        50,- Kč se základním občerstvením pro kategorie do 14 let 

 (platba i registrace na místě dne 04.08.2018 ) 

Občerstvení na trati :  iontový nápoj, banán, müsli tyčinka apod……pro hlavní závod  

V cíli závodu hlavní jídlo včetně pití. 

NOVĚ – DĚTSKÉ ZÁVODY ( start dle propozic):  
9.00 hodin odrážedla chlapci  1 2013 a mladší  cca 250 m 
9.05 hodin odrážedla dívky   1 2013 a mladší  cca 250 m 
9.10 hodin chlapci do 6 let   1 2012 a mladší  cca 500 m 
9.20 hodin dívky do 6 let   1  2012 a mladší  cca 500 m 
9.30 hodin Chlapci a dívky   7 – 8 let  1 2010 -  2011  cca 3000 m 
  Chlapci a dívky   9 – 10 let 1 2008 – 2009  cca 3000 m 
10.15 hodin VYHLÁŠENÍ  VÝSLEDKŮ  

Trasy : start v 11.00 hodin     50 km – 2 okruhy á 25 km kompletně v lesním terénu.  
 start v 11.10 hodin 10 km -  1 okruh  kompletně v lesním terénu 
Kategorie pro závod:  50 km MUŽI : M29 (19-29 let) 1999-1989    

      M39 (30-39 let) 1988-1979  

      M49 (40-49 let) 1978-1969    

      M50+ (starší 50let) 1968 - a starší    

50 km  ŽENY :  Z 39 (19-39 let) 1999-1979    

      Z40+ (starší 40 let) 1978 - a starší    

    25 km MUŽI :  M 15     ( 15 - 16 let)       2003-2002 

     ŽENY :    Z  15 ( 15 – 16 let )     2003-2002 

                 MUŽI : M18 (17-18 let) 2001 -2000    

     ŽENY :  Z 18 (17-18 let) 2001 -2000  

Start v 11.10 hodin  10 km  Chlapci  11 - 12 let  2006 -2007   

     Dívky  11 – 12 let 2006 -2007 

     Chlapci   13 – 14 let 2004 -2005 

     Dívky  13 – 14 let 2004 - 2005 

Pro Hobby bez rozdílu kategorií   –  O  POHÁR  STAROSTKY  VALCHOVA 

25 km MUŽI :   19 a více let  1999 - a starší 

25  km  ŽENY :   19 a více let  1999 - a starší  
STARTOVNÉ: 

Pro kategorie  do 14 let   je vypsáno  startovné 50,- Kč. Pro ostatní kategorie je vypsáno  
startovné 150,- Kč. V ceně startovného je  zahrnuto základní občerstvení. 
 



 
 
 
 

PŘEDPIS:  

Závodí se dle ustanovení Soutěžního řádu pro závody horských kol v ČR vydaného komisí 
MTB ČSC a dle tohoto rozpisu závodu, které jsou závazné pro všechny startující. Každý 
závodník startuje na základě vyplněného prohlášení na vlastní nebezpečí a musí být vybaven 
cyklistickou přilbou. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu tohoto rozpisu.  
CENYÍ:  

Věcná cena na prvním až třetím místě ve vypsaných kategoriích. 
Bližší informace, pravidla a výsledky naleznete na webových stránkách www.valchov.cz. 
PROHLÍDKA TRATÍ:  

Tratě budou vyznačeny ve čtvrtek dne 2.8.2018 v 15.00 hodin, již jsou možné prohlídky. 
 
Poznámka:   -Závodníci mladší 18 roků  - start pouze se souhlasem rodičů (prohlášení ) 

             

 

http://www.valchov.cz/

