
 

 

PROPOZICE 

7. ročník Bikemaratonu Bozeňov, zařazeného do Šumperského poháru horských kol 2015. Nově se 

pojede Bozeňovský závod jako jako mistrovský závod, který má zároveň 1,5 násobek bodu. I 

v letošním roce se pojede speciální kategorie Chataři pro hobby jezdce a sportovně založené 

příznivce Bozeňovské rekreace. 

Datum konání: 6. červen 2015 

Místo konání: Sport & Relax areál Bozeňov (Rekreační středisko Bozeňov), 

Zábřeh – Dolní Bušínov 146 

GPS souřadnice: 49°49’58.256″N, 16°49’38.53″E 

Pořadatel: Centrum volného času Bozeňov o.s.  

Prezentace: proběhne v altánu na terase restaurace Bozeňov v sobotu 6. června 2015. 

7:30 – 9:30 hod – pro kategorie benjamínci, předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně, starší žáci a 

žákyně 

7:30 – 10:00 hod – pro ostatní kategorie 

Start/cíl: tradičně vedle sochy svatého Jana Nepomuckého 

- v 10.00 hod – pro kategorie předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně 

- v 11.00 hod – pro ostatní kategorie 

- v 11:30 pro kategorii benjamínci – v prostoru multifunkčního hřiště 

Kategorie: dle pravidel Šumperského poháru horských kol. Vypsána speciální kategorie Chataři pro 

hobby jezdce a sportovně založené příznivce bozeňovské rekreace a od minulého roku nově přibyla 

kategorie Benjamínci pro naše nejmenší závodníky.  

Kategorie Věk 
Ročník 

narození 
Trasa závodu Startovné 

Benjamínci (kluci a holky dohromady) 0 - 4 let 2011 a mladší 100 m 0,- Kč 

Předžáci (kluci a holky dohromady) 5 – 7 let 2008 - 2010 A - 1,3 km 50,- Kč 

Malí žáci (kluci a holky dohromady) 8 – 10 let 2005 - 2007 A - 2,6 km 50,- Kč 

Mladší žáci 11 – 12 let 2003 – 2004 B - 11,2 km 100,- Kč 

Mladší žákyně 11 – 12 let 2003 – 2004           4B - 11,2 km 100,- Kč 

Starší žáci 13 – 15 let 2000 – 2002 B - 11,2 km 100,- Kč 

Starší žákyně 13 – 15 let 2000 – 2002 B - 11,2 km 100,- Kč 

Juniorky 16 – 18 let 1997 – 1999 C - 29,3 km 300,- Kč 

Junioři 16 – 18 let 1997 – 1999 C - 29,3 km 300,- Kč 

Muži A 19 – 29 let 1986 – 1996 D - 53,7 km 300,- Kč 

Muži B 30 – 39 let 1976 – 1985 D - 53,7 km 300,- Kč 

Muži C 40 – 49 let 1966 – 1975 D - 53,7 km 300,- Kč 

Muži D 50 a více let 1965 a starší D - 53,7 km 300,- Kč 

Ženy A 19 – 39 let 1976 – 1996 C - 29,3 km 300,- Kč 

Ženy B 40 a více let 1975 a starší C - 29,3 km 300,- Kč 

Chataři - hobby jezdci 16 - 99 let 1999 - starší E - 29,4 km 300,- Kč 

 

Startovné: využijte včasného přihlášení a ušetřete!!! 



 

 

Startovné při on-line registraci do středy 3. 6. 2015 
- Trasa A 50 Kč 
- Trasa B 100 Kč 
- Trasa C 300 Kč 
- Trasa D 300 Kč 
- Trasa E 300 Kč 
 
Platba startovného při on-line registraci: úhradu je potřeba provést do středy 3.6.2015 převodem 

nebo složenkou na účet 237212642/0300, variabilní symbol Vám bude zaslán na e-mailovou adresu 

po dokončení on-line registrace. 

UPOZORNĚNÍ: Platební příkaz je třeba zadat nejpozději ve středu 3. 6. 2015! V případě, že platbu 

startovného zadáte Vaší bance po tomto termínu, doneste s sebou  kopii provedeného platebního 

příkazu k registraci v den závodu. Předejdete tak případným komplikacím s ověřováním platby a 

výrazně urychlíte odbavení. Děkujeme za pochopení. 

Při registraci v den závodu k trasám B, C, D a E  příplatek 100,- Kč 

Příplatek 100,- Kč v den závodu se nevztahuje na závodníky na trase A. Kategorie Odrážedla pro 

nejmenší děti je zdarma. 

Startovné zahrnuje poukaz na oběd s nápojem, startovní číslo, reklamní tašku (pro přihlášené on-line 

registrací do 3. 6. 2015), změření času čipovou technologií, občerstvení na občerstvovacích stanicích. 

Registrace: registraci do závodu prosím proveďte zde:  

http://sport-reg.cz/registrace?zavod=249 

Využijte on-line registraci do 3. 6. 2015 do 23:59 hod a ušetřete 100,- Kč za startovné! 

Časomíra: závod bude měřen čipovou časomírou. Průběžné výsledky během závodu, konečné 

výsledky do 30 minut po projetí posledního závodníka cílem. 

Slavnostní vyhlášení: proběhne cca v 15:00 v prostoru cíle vedle sochy svatého Jana Nepomuckého. 

Výsledky: průběžné výsledky během závodu, neoficiální výsledky do 30 minut po projetí posledního 

závodníka cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na našich stránkách a stránkách Šumperského 

poháru horských kol . 

Pravidla: Závod se koná podle pravidel Šumperského poháru horských kol, k prostudování zde: 

http://spmtb.cz/pravidla/ 

Doprovodný program:  Otevřeno bude lanové centrum, lezecká věž, bungee trampolína a další hry a 

soutěže pro děti. 

Občerstvení: závodníci mají v ceně startovného poukaz na jídlo a nápoj, které se budou vydávat po 

dokončení závodu v závodnickém zázemí.  Kromě toho bude otevřena restaurace se standardní 

nabídkou jídel a nápojů.                                                                                                               

Ubytování: ubytování je možné ve Wellness  hotelu*** Bozeňov, penzionu nebo kempu Rekreačního 

střediska Bozeňov.  Více zde: http://www.bozenov.cz, popř. na hotelové recepci : tel. 583411299 

http://sport-reg.cz/registrace?zavod=249
http://spmtb.cz/pravidla/
http://www.bozenov.cz/

