
PROPOZICE 

Hynčický půlmaraton 2016 

Zveme Vás na 1. ročník Hynčického půlmaratonu, který navazuje na  dříve pořádaný úspěšný závod XC 
Hynčice. Závod je zařazený do Šumperského poháru horských kol 2016. 

Datum:   6. 8. 2016 

Místo konání: Bikecentrum Hynčice pod Sušinou 
GPS souřadnice: 50.1608817N, 16.9001447E 

Pořadatel:  TNF bike team, z.s. 

Ředitel závodu:  Petr Linhart ml., 778 069 302 

Prezence: proběhne v prostoru nově vybudovaného bikecentra v sobotu 6. srpna 2016. 
9:00 – 10:00 hod – pro kategorie benjamínci, předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně 
9:00 – 11:00 hod – pro ostatní kategorie (starší žáci a žákyně, junioři, juniorky, ženy A, B, muži A, B, C, D) 

Start/cíl:  
– v 10:30 hod – v prostoru bikecentra - pro kategorii benjamínků 
– v 11:00 hod – u rybníka Úžas  - pro kategorii předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně 
– v 12:00 hod – v prostoru bikecentra  - starší žáci a žákyně, junioři, juniorky, ženy A, B,  

  muži A, B, C, D 
 
Kategorie: dle pravidel Šumperského poháru horských kol. 

 

Startovné při on-line registraci do středy 3. 8. 2016: 

• Trasa A 100 m   benjamínci     zdarma 
• Trasa B okolo rybníka  předžáci, malí žáci, mladší žáci a žákyně  50 Kč 
• Trasa C 13 km / 500 m starší žáci a žákyně    100 Kč 
• Trasa D 30 km/1150 m junioři, juniorky, ženy A, B, muži A, B, C, D 200 Kč 



Online registraci najdete na stránkách Šumperského poháru horských kol www.spmtb.cz. 
Platba startovného bude probíhat při prezenci. 
Registrace po termínu 3. 8. 2016 bude probíhat pouze na místě v den závodu. K trasám B, C, D bude 
připočítán příplatek 100,- Kč. 
Příplatek 100,- Kč v den závodu se nevztahuje na závodníky na trase A (benjamínci). 

Startovné: zahrnuje poukaz na jídlo (rizoto) po závodě s nápojem, mytí lidí i kol. 

Stručný popis trasy C 13 km: Hynčice - Štvanice-sedlo – Zatáčka smrti - Kaskády Prudkého potoka - směr 
Jasaní-hřbet – Bystřiny – Hynčice. Podrobněji https://mapy.cz/s/SCqr. 

Stručný popis trasy D 30 km: Hynčice - Štvanice-sedlo – Zatáčka smrti - Mokřiny – U sedmi cest – Sutě – 
U Johanese (občerstvovací stanice) – Pomocná – Nad Vojtíškovem – Žleb Zeleného potoka – Jasaní-hřbet – 
Bystřiny – Hynčice. Podrobněji https://mapy.cz/s/TTE5. 
Poznámka: startovní výjezd  a cílový dojezd budou vedeny lehce jinak – všechny nové cesty v areálu ještě 
nejsou zaneseny v turistické mapě. 

Slavnostní vyhlášení: proběhne cca 30 min po dojetí posledního závodníka v prostoru bikecentra. 
Odměněni budou tři nejlepší závodníci v každé kategorii. Vyhlášení dětských kategorii (trasa A, B) proběhne 
po startu hlavního závodu 

Výsledky: Oficiální výsledky budou zveřejněny na našich facebookových stránkách (TNF bike team) a déle 
na stránkách Šumperského poháru horských kol. 

Pravidla: Závod se koná podle pravidel Šumperského poháru horských kol www.spmtb.cz/pravidla 

Doprovodný program:  Přístupný bude nově vybudovaný pumptrack a MTB skillpark, koupání v rybníce 
Úžas, test centrum Scott a Trek s možností zapůjčení kola i na závod po předchozí domluvě a rezervaci 
v termínu přihlášek. 

Občerstvení: závodníci mají v ceně startovného poukaz na jídlo a nápoj, které se budou vydávat v prostoru 
bikecentra. Kromě toho bude otevřeno bistro bikecentra s nabídkou grilovaných jídel a nápojů. 

Jsou připraveny věcné ceny pro první tři v kategorii + odměna za účast pro dětské kategorie. 
Cyklistická přilba je povinná. 
 
Partneři závodu: penzion Kolovna, The North Face, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Ethic Sport, Lesy 
ČR a.s., Coca-Cola, pivovar Bernard, Fortex Auto. 
 
Kontakt: TNF bike team 

Petr Linhart ml. 
tel.: 778 069 302 
e-mail: tnfbiketeam@gmail.cz 
web: tnfbiketeam.cz 
facebook: TNF bike team 

http://spmtb.cz/pravidla/

