
 

ŠPINDLEROVSKÉ CROSS COUNTRY 2022 
MTB závod Špindlerův Mlýn - Medvědín 

 

Datum:  čtvrtek 2. 6. 2022  

Místo:   Špindlerův Mlýn – Medvědín 

  u dolní stanice lanovky 

 

Pořadatel:  Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, z.ú. 

  Bike Team Špindlerův Mlýn, z.s. 

 

Přihlášky:  on-line do středy 1. 6. 2022 do 12:00 hodin https://casomira.ifire.cz/race 

 

Prezentace: v prostoru cíle od 14,00 hod., nejpozději 30 minut před startem kategorie 

Startovné:  50,- Kč 

Start:   první kategorie v 15,00 hod. 

  v případě malého počtu závodníků může být sloučen start holek a kluků 

  juniorské a dospělé kategorie startují všichni pohromadě 

Vyhlášení výsledků: průběžně  

 

Kategorie, trať, předběžné časy startů: 

 start první kategorie v 15,00 hod. 

odrážedla      50 m asfalt 

2018 a mladší  holky, kluci    1 malý okruh  400 m 

2017-2016  holky, kluci    1 malý okruh  400 m 

2015-2014  minižákyně, minižáci   3 malé okruhy  1,2 km 

 start předžactva cca v 16,00 hod. (v závislosti na případném slučování kategorií) 

2013-2012  předžákyně, předžáci   2 střední okruhy 2,6 km 

2011-2010  mladší žákyně, mladší žáci  3 střední okruhy 3,9 km 

 start staršího žactva cca v 17,15 hod. 

2009-2008  starší žákyně, starší žáci  4 střední okruhy 4,8 km 

2007-2006  kadetky, kadeti    5 středních okruhů 6,0 km 

 

 hromadný start juniorských a dospělých kategorií cca v 18,15 hod.  

2005-2004  juniorky, junioři   3 velké okruhy    6,3 km  

2003 a starší  ženy     4 velké okruhy    9,2 km 

1977 a starší  muži II.     4 velké okruhy     9,2 km 

2003 a starší  muži     5 velkých okruhů 11,5 km 

 

 

 

https://casomira.ifire.cz/race


Další pokyny: 

 účastníci startují na vlastní nebezpečí 

 cyklistická přilba je povinná 

 pro rodiče, trenéry a doprovod je zakázáno pohybovat se v době závodu v závodní trati a 

v prostoru startu a cíle (chovejte se prosím ohleduplně k ostatním závodníkům!!!) 

 předběžné časy startů jsou nastaveny dle předchozích ročníků závodu. V případě nezbytných 

posunů podle aktuálního počtu a výkonnosti závodníků prosíme o shovívavost. 

 další informace Alena Mrůzková tel. 605 706 073 

 

 

 

 

Ředitel závodu:    Alena Mrůzková    Hlavní rozhodčí:   Zdeněk Kříž 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


