
  

  
 

MTB Sp arta k  Vrc h lab í ,  DDM  P el í š ek  Vrc h lab í  a  
NKT KABLO cycling team 

 Vás  zvou  n a  

Bajkovou časovku  

 

Datum:  sobota 24.4.2021 

Místo:  DDM Pelíšek Vrchlabí a okolí  

Ředitel závodu: Josef Vejnar  tel. 737 840 857   

Traťový komisař:  Karel Slavík  tel. 603 906 902 

Zdravotní služba: bude delegována ministerstvem zdravotnictví 

Přihlášky:  do 23.4.2021 do 12:00 na https://casomira.ifire.cz/  

na místě od 8:30 do 9:45 

Prezentace:  od 8:30 DDM Pelíšek Vrchlabí  

Start:    intervalově po 1 minutě 

ročníky 2013-2017 budou startovat hromadně po startu posledního závodníka 

intervalového startu 

Kategorie:  2017 a mladší – odrážedla* 

2015-2016 – kluci, holky* 

2013-2014 – minižáci, minižákyně* 

2011-2012 – předžáci, předžákyně 

2009-2010 - mladší žáci, žákyně  

2007-2008 - starší žáci, žákyně 

2005-2006 – kadeti, kadetky 

2003-2004 – junioři, juniorky 

2002-1981 - muži 1 

1980 a starší - muži 2 

2002 a starší – ženy 

* Tyto 3 kategorie startují hromadně 

https://casomira.ifire.cz/


  

  
 

       
Délky tratí:  200m až 8km podrobněji dle rozpisu na místě 

Startovné:  přihlášení na místě i předem do 23.4.2021 

2002 a starší 100,- Kč, 

žákovské kategorie 50 Kč,  

startovní číslo 50 Kč, 

2017 a mladší zdarma   

Parkování:  přilehlé parkoviště u kláštera ve Vrchlabí  

Občerstvení: čaj, iontový nápoj  

Ceny:   bez cen, v cíli sladké překvapení pro všechny 

Vyhlášení výsledků:  bez vyhlášení, výsledková listina online 

na https://casomira.ifire.cz/ 

Protesty: elektronicky do 24 hodin po skončení závodu  

Předpis závodu: Závodí se dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody 

horských kol. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven 

plnou cyklistickou přilbou. Závodníci mladší 18 let mohou závodit pouze 

s písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo zákon. zástupce. Závod je 

otevřený všem závodníkům. Při odstoupení ze závodu uvědomte pořadatele 

osobně. Závodníci jsou povinni seznámit se s tratí. Trať vede cestou necestou 

(některé úseky jsou kamenité a cesty vymleté).  

 

Za pořadatele: Josef Vejnar a Karel Slavík

https://casomira.ifire.cz/


  

  
 

 


