
1. závod MTB poháru Unie amatérských cyklistů 2010 

XC MTB Odolene Voda 

MTB – Cross Country 

Mistrovství SAC ČR v závodě horských kol pro rok 2010 

Pořadatel závodu: SOS Team Praha 

Ředitel závodu: Váňa Petr 

Telefon na ředitele závodu: 776 128 711 

Email na ředitele závodu: va.pe@centrum.cz 

Termín konání závodu: neděle 20. června 2010 

Místo prezentace: ul. U Kostela, Odolena Voda (volné prostranství u hřbitova) 

Čas zahájení prezentace: 9.30 hod 

Čas ukončení prezentace: 11.00 hod 

Místo startu závodu: začátek dlážděného stoupání v ul. U Kostela 

Čas startu závodu: 11.30 hod 

Místo cíle závodu: vrchol dlážděného stoupání ul. U Kostela 

Trasa závodu: okruhy vedoucí částečně po místních komunikacích a přilehlém lese 

Celková délka závodu je pro všechny kategorii stejná: 5 okruhů cca 20 km 

Výše startovného: 150 kč 

Závod je vypsán i pro příchozí: Ano 

Místo vyhlášení výsledků: ul. U Kostela, Odolena Voda (volné prostranství u hřbitova) 

Čas vyhlášení výsledků: 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu 

Vyhlášení: 1.-3.místo ve všech kategoriích 

Mistrovství SAC ČR: Vítězové jednotlivých kategorií SAC ČR = A, B, C, D, E, J a Ž získávají dres určený pro mistra 

České republiky pro rok 2010 v závodě horských kol 

Odkaz na webové stránky závodu: www.mtb-odolenavoda.cz 

Odkaz na mapu závodu: http://www.mtb-odolenavoda.cz/trasa/ 

Odkaz na profil závodu: http://www.mtb-odolenavoda.cz/trasa/ 

Info: Součástí bude i samostatný závod dětí na speciálně připravené trati 

Organizační doplněk: 

Závodník, který závod nedokončí, je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, případně nejdéle do 

24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků 

na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail. Reklamace podávané přes www.uac.cz nebudou 

brány v úvahu. 

Různé: 

- všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2010 

- závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních 

komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 



478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 

30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů 

- pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené 

- všichni závodníci jsou povinni předložit při prezentaci svou platnou licenci 

- účastníci startují na vlastní nebezpečí 

- cyklistické přilby jsou POVINNÉ 

- v případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu) 

- startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu 

- závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce  

- veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez 

nároku na honorář 

- pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu 

- závod se koná za každého počasí 

Upozornění: 

VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před 

startem z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit. 


