
   

STRABAG MTB marathon cup 2017 
Český pohár  marathon MTB cup 2017 

  

 

Český svaz cyklistiky vypisuje Český pohár horských kol v disciplině Marathon XCM na tratích v délce trvání závodu 

alespoň 3,5h. Pohár se skládá z 5 závodů. Pohár se uskuteční v termínech od 27. května do 16. září 2016. MČR je 

zapsáno v mezinárodním kalendáři UCI. Seznam závodů zařazených do Českého poháru (dále jen pohár XCM) je 

součástí tohoto rozpisu. Oficiální název seriálu je: STRABAG MTB marathon cup 2017 
 

Bodování 

Závodníci budou hodnoceni ve všech 5 závodech (žádný z těchto 5 závodů se nebude škrtat). Do celkového pořadí se 

budou započítávat všechny závody včetně MČR. Vítězem soutěže se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. Celý 

pohár bude otevřen i pro zahraniční závodníky. V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje: 

1) počet lepších umístění, 2) lepší umístění na posledním finálovém závodě 

 

Bodové ohodnocení jednotlivých závodů XCM  

1.-100.: 300, 275, 265, 255, 245, 235, 225, 215, 205, 195, 190, 185, 180, 175, 170, 165, 160, 155, 150, 145, 140, 135, 

130, 125, 120, 118, 116, 114, 112, 110, 108, 106, 104, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74, 72, 

70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 56, 54, 52, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 

28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 

101.-200.  8 bodů,  201.-300.  7 bodů,  301.-400.  6 bodů,  401.-500.  5 bodů 

501.-600.  4 body,  601.-700.  3 body,  701.-800.  2 body,  800. až poslední 1 bod 

 

Pořadí 

Podle výsledků jednotlivých závodů bude vydáváno průběžné pořadí jednotlivců podle kategorií. Absolutní pořadí bez 

ohledu na kategorie bude vydáno pouze při jednotlivých závodech poháru. 

 

Podmínka účasti v závodech 

Závodů poháru XCM se mohou zúčastnit všichni závodníci, kteří se zaváží dodržovat platný Soutěžní řád pro závody 

horských kol v ČR, tento rozpis a dílčí rozpisy jednotlivých závodů poháru XCM. Zároveň všichni závodníci musí 

vyplnit a zaslat přihlášku k vybraným závodům 

Účastník závodu svým podpisem souhlasí s podmínkami závodu: 

- závodů se účastní na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou ochranou cyklistickou přilbou. 

- není mu známa žádná překážka v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila při účasti v závodě 

- pořadatel závodu neodpovídá za škody, která závodníkovi vznikne na zdraví a věcech 

- v případě ztráty elektronického čipu uhradí částku 50,-Kč pořadateli 

Všem závodníkům doporučujeme, aby se pojistili a aby před závodem absolvovali lékařskou prohlídku. Výsledková 

listina bude zpracována a vyvěšena až po dojetí posledního závodníka dané kategorie do cíle. Protesty lze podávat u 

hlavního rozhodčího závodu v souladu se Soutěžním řádem MTB 2017. 
                                      

Kategorie 

Český pohár  a MČR v marathonu MTB 2017 je vypsáno pro tyto kategorie: 

MEL Muži Elita    19  a více let s licencí ČSC  

ŽEL Ženy Elita     19  a více let s licencí ČSC 

MH Muži Hobby   19  - 29 let 

M30 Muži Masters    30 – 39 let 

M40 Muži Masters  40 a více let 

V hlavní kategorii MEL startují všichni muži pouze s licencí ČSC kategorie ELITE 19 let a více. (při žádosti o licenci 

ČSC si třicetiletý a starší závodník může zvolit kategorii ELITE nebo MASTERS) Ve všech ostatních kategoriích 

mohou startovat závodníci s licencí i bez licence ČSC. 

 

Upozornění pro závodníky: Závodník může být hodnocen pouze v jedné kategorii. Závodník si při svém prvním startu 

v ČP XCM musí zvolit kategorii, ve které chce startovat. Během sezóny závodník nesmí tuto kategorii měnit.  

Závodníci bez licence budou automaticky zařazeni do kategorií MH, M30 a M40 podle věku. Závodníci s licencí Elita 

si musí zvolit kategorii MEL nebo MH. 

Pořadatel může vypsat další kategorie podle svého uvážení, ale tyto kategorie se nesmí překrývat s oficiálními 

kategoriemi Českého poháru. Na přihláškách k mistrovskému závodu, musí závodník s licencí uvést i číslo licence. 



   

 

Přihlášky 

Závodníci se přihlašují na jednotlivé závody u pořadatelů nebo na  www.sportsoft.cz 

Trať závodu 

Tratě závodů Českých pohárů musí splňovat parametry uvedené v Soutěžním řádu MTB pro okruhové závody. Délka 

trvání závodu pro kategorii Elita musí být alespoň 3,5h. 

 

 

27.  5. Český pohár XCM  #1  Klatovy, Vítězslav Šklebený, tel: 605985640, v.sklebeny@me.com  

3. 6. Český pohár XCM  #2 Most, Jaroslav Hrubý, tel: 603819930, info@klmost.cz  

5. 8. Český pohár #3  Hlinsko, CK MTB Maraton Hlinsko, Petr Svoboda, tel:731029990, brudr.sport@seznam.cz  

9. 9. MČR/Český pohár XCM  #4 Teplice nad Metují, Tomáš Čada, tel: 777581042, redpoint@seznam.cz  

16. 9.  Český pohár XCM  #5 Trutnov, Jan Slavíček, tel777830732, remerx-team@seznam.cz 

   

Informace  

Informace k závodům a výsledky naleznete také na internetu na: www.poharmtb.cz, www.mtbnews.cz, 

www.ceskysvazcyklitiky.cz, a internetových stranách pořadatelů.  

Přihlášky a informace na www.sportsoft.cz, která bude zajišťovat výsledkový servis. 

 

Dres vedoucího jezdce 

Vedoucí závodník kategorie Muži Elita a Ženy Elita získají právo nosit dres vedoucího jezdce. Vždy nový dres bude 

vedoucímu závodníkovi oblečen při vyhlášení výsledků na stupních vítězů. (Dresy bude pro Český pohár marathon 

MTB 2017 vyrábět exkluzivně firma JAMP Co. spol.s r.o. se sídlem V.Klementa 445 Mladá Boleslav, 293 01, pod ochr. 

zn. LAWI. Jmaly@lawi.cz Jmaly@lawi.cz  (fax/tel: 326780379,777323059). Pořadí na startu závodu se řídí rozpisy 

jednotlivých závodů poháru XCM. Pokud nebude rozpisem stanoveno jinak bude pořadí na startu 1. závodu podle 

přihlášek k závodu. Na dalších závodech poháru XCM budou závodníci kategorií MEL a ZEL, kteří jsou umístěni 

v průběžném pořadí závodu na 1.- 20. místě, startovat z první řady své kategorie. 

 

Mistrovství republiky 

Mistrovství republiky je součástí Českého poháru. Vítězové kategorií Muži Elita MEL, Ženy Elita ZEL, Masters M30, 

Masters M40, získají dres a titul „ Mistr České republiky 2017“. Závodníci na druhém a třetím místě získají medaile. 

Titul a medaili získají pouze ti závodníci, kteří mají platnou licenci ČSC.  Závodníci kategorie Muži Hobby nezískají 

titul, mistrovský dres ani medaili. Zahraniční závodníci nezískají ani titul, dres a medaile. Obdrží pouze vypsané ceny 

v souladu s rozpisem závodu. Tituly v jednotlivých kategoriích budou uděleny pouze v případě účasti alespoň pěti 

závodníků. Všichni závodníci, kteří se budou účastnit mistrovského závodu a budou bojovat o oficiální titul Mistra 

republiky, musí vlastnit platnou licenci ČSC. 

 

Ceny 

Ceny při jednotlivých závodech věnuje pořadatel v souladu s rozpisem závodu. 

Absolutní pořadí Muži  1. 9.000Kč, 2. 6.000Kč, 3. 4.000Kč, 4. 3.000Kč, 5. 1.500Kč 

Absolutní pořadí Ženy  1. 5.000Kč, 2. 4.000Kč, 3. 3.000Kč  

Celkem bude rozděleno v každém pohárovém závodě 35.500 Kč. 

 

Celkové ceny  

Za celkové umístění v Českém poháru XCM obdrží vítězové jednotlivých kategorií poháry a diplomy a věcné ceny, 

které obdrží na slavnostním vyhlášení při posledním závodě poháru. 

 

Český pohár - marathon MTB cup  2017 

27.05. Český pohár      XCM    #1 Klatovy   

03.06. Český pohár           XCM    #2 Most   

05.08. Český pohár      XCM    #3 Hlinsko 

09.09. Český pohár MČR  XCM    #4 Teplice nad Metují 

16.09. Český pohár finále   XCM    #5 Trutnov  

 

Závěrečná ustanovení 

Pořadatel je oprávněn provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu. Schváleno 9.3. 2017 
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