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Propozice závodu  

MTB Maraton Stolové hory 

2015 
 

Termín: sobota 13.června  2015 

Místo:  Machov, náměstí (okres Náchod, PSČ 54963) 

Pořadatel: Borský klub lyžařů Machov (www.bklmachov.eu) 

 

 

1) Trasa 

 

 Padesátikilometrový okruh vede chráněnou oblastí Broumovsko a Parkem Narodowym Gór 

Stolowych (POL) v malebných lokalitách kolem pískovcových skal a smrkových lesů. 

 Trasa je středně technicky náročná a je tedy vhodná pro širokou veřejnost. 

 Trasa vede po silnici (11%), polních a lesních cestách (89%).  

 Závody dětských a mládežnických kategorií se uskuteční na vyznačeném okruhu v prostoru startu 

a cíle.  

 

 

2) Start 

 

 Start je v místě prezentace v Machově na náměstí. 

 

3) Měření času, výsledky 

 

 Čas každého účastníka na trati 30 a 50 km je měřen ručně. 

 Čas je měřen od projetí startovní čárou do projetí cílem.  

 V dětských a mládežnických kategoriích (Z6-7, Z8-10, Z11-12, M6-7, M8-10, M11-12) je čas měřen 

rozhodčími ručně. 

 Výsledky závodu jsou zveřejňovány v tištěné podobě v prostoru cíle a po zpracování na 

internetu. 

 

4) Program  

 

 08:00 - 9:45 Prezentace  

 10:00   Závody dětských kategorií v prostoru cíle (závody startují v pořadí Z6-7, M6-7, Z8- 

10, M8-10, Z11-12, M11-12)  

 11:50   Řazení na start 30 a 50 km 

 12:12   Start hlavních kategorií na 30 a 50 km 

 12:20   Vyhlášení dětských kategorií 

 13:40 - 16:30  Příjezd do cíle (limit pro zařazení do výsledkové listiny) 

 16:00   Vyhlášení vítězů závodů 30 a 50 km a předání cen 
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5) Kategorie 

 

 Odstrkovadla dívky a chlapci – do ročníku 2010 

 Z6-7 Dívky 6-7 let / 0,4 km (2008-2009 ) 

 Z8-10 Dívky 8-10 let / 2 km (2005 až 2007) 

 Z11-12 Dívky 11-12 let / 4 km (2003 až 2004) 

 Z13-14 Dívky 13-14 let / 30 km (2001 až 2002) 

 M6-7 Chlapci 6-7 let / 0,4 km (2008 až 2009) 

 M8-10 Chlapci 8-10 let / 2 km (2005 až 2007) 

 M11-12 Chlapci 11-12 let / 4 km (2003 až 2004) 

 M13-14 Chlapci 13-14 let / 30 km (2001 až 2002) 

 Z15-18  Ženy 15- 18 let / 30 km (1997 a mladší) 

 Ženy HOBBY bez rozdílu věku/ 30 km 

 Z19-29  Ženy 19-29 let / 50 km (1986 až 1996) 

 Z30-49  Ženy 30-49 let / 50 km (1966 až 1985) 

 Z50+  Ženy nad 50 let / 50 km (1965 a starší) 

 M15-18  Muži 15-18 let / 30 km (1997 a mladší) 

 Muži HOBBY bez rozdílu věku / 30 km 

 M19-29  Muži 19-29 let / 50 km (1986 až 1996) 

 M30-39  Muži 30-39 let / 50 km (1976 až 1986) 

 M40-59  Muži 40-59 let / 50 km (1956 až 1975) 

 M60+  Muži nad 60 let / 50 km (1955 a starší) 

 

 

 

6) Přihlášky  

 

 Přihlášky online na www.sportchallenge.cz nebo v den startu přímo na místě. 

 Startovné na 0,4 – 4 km je 50,--Kč, platba probíhá na místě 

 Startovné na 30 km je 250,--Kč = při zaplacení do 30.5.2015, platba na místě 300,--Kč 

 Startovné na 50 km je 300,--Kč = při zaplacení do 30.5.2015, platba na místě 400,--Kč 

 

 

7) Ceny 

 

 Věcné ceny a poháry pro prvních šest závodníků ve všech kategoriích.  

 Nejlepší muži v absolutním pořadí obdrží finanční odměny. 

 

8) Občerstvení pro závodníky na tratích 30 a 50 km 

 

 Na trati – voda, iontový nápoj, ovoce, tyčinky, cukrovinky – občerstvovací stanice se nachází 

na 29 km. 

 V cíli oběd a pivo, limo 

 

9) Podmínky 

 

 Závod se jede za plného silničního provozu, každý účastník startuje na vlastní nebezpečí. 

 Závod na 30 a 50 km se z poloviny jede na území Polska – cestovní doklad (občanský 

průkaz/pas) nutný. 
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 Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného 

zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit / odevzdat písemný souhlas při 

převzetí startovního čísla (bez písemného souhlasu nebude číslo vydáno). 

 Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů. 

 Účastníci musí mít po celou dobu závodu nasazenu ochrannou přilbu. 

 Každý účastník musí k závodu použít kolo v dobrém technickém stavu. 

 Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění. 

 Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu, kterou si sám způsobí na zdraví a majetku svém i 

soupeřů a pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě. 

 Pořadatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zcizení věcí. 

 Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu podle zákona 

č. 101/2000. 

 Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé 

v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.). 

 Závod se koná ve chráněném území Broumovsko a Parku Národowého Gór Stolowých (POL) a 

proto Vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků na 

trase závodu. Na občerstvovací stanici a v cíli bude vyhrazeno místo na odpadky. 

 Každý účastník vyplněním přihlášky potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s 

nimi. 

 


