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INFORMACE

 Český pohár horských kol XCO 2020

závod kategorie UCI  C1   
3.závod

ZADOV     8.-9.8.2020

Program 

Pátek:
Výdej startovních čísel: 17:00 – 19:00  (čísla povinná na trénink!) 
Ofic. trénink: 17:00 – 19:00, pouze pro sobotní kategorie !!!

Sobota: 
Dodržujte prosím pravidlo max. 1 doprovod na závodníka 
Karty/pasy do DEPA - maximálně 2 karty/pasy pro Tým (Tým s více než 5 
závodníky - 3 pasy), UCI MTB Týmy & UCI Elite Týmy - max.5 pasů. pasy dostanou 
týmy při vyzvedávání startovních čísel.
Pásky z předchozích závodů nejsou platné!

Závody

Junioři, Kadeti, Experti, Masters
Výdej startovních čísel: Pá 17:00 – 19:00  , So 8:00-8:30  (čísla povinná na trénink!) 
Ofic. trénink: Pá 17:00-19:00, So 8:00 – 9:15   - pouze sobotní kategorie ! pouze se 
start.čísly
Call Up  Kadeti  9:15 , Expert, Masters 9:20, Junioři 10:45

START 

9:30
9:32
9:34

11:00

KATEGORIE 

Kadeti 
Experti
Masters

Junioři

POČET KOL

3
3
3

5  

Žádáme vás, abyste po závodě opustili místo konání závodu. Děkujeme! 



Sobota 2 : 
Dodržujte prosím pravidlo max. 1 doprovod na závodníka 
Karty/pasy do DEPA - maximálně 2 karty/pasy pro Tým (Tým s více než 5 
závodníky - 3 pasy), UCI MTB Týmy & UCI Elite Týmy - max.5 pasů. pasy 
dostanou týmy při vyzvedávání startovních čísel.
Pásky z předchozích závodů nejsou platné!

Závody

2. Elite&U23 Muži, Elite&U23 Ženy, Juniorky, Kadetky
Výdej startovních čísel: pátek 17:00-19:00, sobota 08:00 – 1 hod před startem 
Ofic. trénink: 8:00-9:15 a 12:30-13:15  pouze se start. čísly
Call Up Elite&U23 Ženy 13:15, Juniorky+Kadetky 13:20, Elite&U23 Muži 15:15

START

13:30
13:32
13:34

15:30 

KATEGORI  E  

Elite&U23 Ženy
Juniorky
Kadetky

Elite&U23 Muži

POČET KOL 

5
4
2

7

Žádáme vás, abyste po závodě opustili místo konání závodu. Děkujeme!

Neděle: 
Dodržujte prosím pravidlo max. 1 doprovod na závodníka 
Karty/pasy do DEPA - maximálně 2 karty/pasy pro Tým (Tým s více než 5 
závodníky - 3 pasy), UCI MTB Týmy & UCI Elite Týmy - max.5 pasů. pasy 
dostanou týmy při vyzvedávání startovních čísel.
Pásky z předchozích závodů nejsou platné!

Závody

Ģ§kynŊ1, Ģ§ci 1, Ģ§kynŊ 2, Ģ§ci 2 
Výdej startovních čísel: sobota 14:30-17:00, neděle 8:30 - 1 hod před startem
Ofic. trénink: sobota  17:00-18:00,  neděle  12:00-13:00    pouze se start. čísly
Call Up Žákyně1 12:45, Žáci 1  13:20, Žákyně 2  13:45, Žáci 2 14:30

START

13:00
13:30
14:00
14:45 

Žádáme vás, abyste po závodě opustili místo konání závodu. Děkujeme!

KATEGORI  E  

Žákyně 1  
Žáci 1 
Žákyně 2 
Žáci 2 

ROUND 

2 kola ml. žáci
2 kola ml. žáci
2 kola st. žáci
3 kola st. žáci

INFORMACE



COVID – 19   informace

V Jihočeském kraji je v tuto dobu platné Nařízení Krajské hygienické stanice za 
účelem zamezení dalšího šíření epidemie COVID-19 - celé znění ZDE.

Důležité informace ohledně povinného nošení ochrany dýchacích cest - platí pro 
vnitřní prostory všech zdravotnických zařízení včetně lékáren, všech zařízení 
sociálních služeb a dále ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostorách úřadů. 

I my doporučujeme v místě závodu - zejména závodní kancelář a depa nosit 
ochranné masky dýchacích cest - nejedná se o nařízení, ale pouze o doporučení.

Kromě toho Vás žádáme, abyste se v případě příznaků COVID-19 dobrovolně vzdali 
účasti na závodech. Všichni účastníci zodpovídají za svou účast na hromadné akci v 
rámci ČR.

Přečtěte si prosím doporučená pravidla chování a hygieny.

prostory závodů budou vybaveny dezinfekčními prostředky a bude možno i zakoupit 
roušku - v kanceláři závodu.

Vyzvedávání čísel, doprovod:
I na doprovod závodníků se vztahují omezeni podle závodního programu - viz výše. 
Do prostoru závodu nebude povolen vstup divákům. Obecně Vás všechny  žádáme, 
abyste přijeli s co nejmenším počtem doprovodu.

Tréninky:
Tréninky jsou povoleny pouze během definovaných tréninkových časů pro příslušné 
kategorie podle závodního programu.

Příjezd Odjezd:
Také Vás žádáme, abyste po závodě opustili místo konání závodu - zejména prostor 
startu a cíle  - lyžařský stadion..

Sociální zařízení:
Sociální zařízení je k dispozici v místě startu/cíle nebo na parkovišti 1.

Jídlo: 
Stánky s občerstvením budou umístěny: 1 stadion - prostor start/cíl,  2. bufet pod 
stadionem,  3. u lanové dráhy - dropu

INFORMACE

https://www.khscb.cz/storage/userfiles/file/Verejne%20zdravi/2020/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20KHS%20J%C4%8Dk%20%C4%8D_1.pdf


DEPA:  
Vstup do DEPA je povolen pouze s kartou/pasem pro tento závod - tým je obdrží při 
vyzvedávání startovních čísel v kanceláři závodu.
Karty/pasy do DEPA - maximálně 2 karty/pasy pro Tým (Tým s více než 5 závodníky - 
3 pasy), UCI MTB Týmy & UCI Elite Týmy - max.5 pasů. pasy dostanou týmy při 
vyzvedávání startovních čísel.
Pásky z předchozích závodů nejsou platné!
Doporučujeme - noste ochranné masky dýchacích cest. 

Zdravotní asistence :
Horská služba     tel.: +420 388 428 193
MUDr. Zuzana Appeltová  tel.:+420 388 413 901

Děkujeme Vám za pochopení. 
Prosím dodržujte pokyny personálu závodů a maršálů na trati. 
Hodně štěstí v závodech...

Ing. Ludek Saska
Director of the race

Další informace
Vyhlášení výsledků:
Sobota 17:15 - nejlepší 3 z každé kategorie a top 5 pz kategorie Elite muži i ženy 
Finanční odměny pro kategorie Elite  m+ž a Juniory (-rky)  budou k vyzvednutí po 
závodě dané kategorie v kanceláři závodu (Sporthotel Olympia). 

Call-up - Boxy:  
Boxy se zavírají 15 mninut před startem kategorie.
Boxy jsou rozděleny podle startovních čísel (1 box pro 20 závodníků). 
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COURSE MAP

INFO  for  STAFFF & RIDERS



ARRIVAL MAP

INFO  for  STAFFF & RIDERS




