
 

Uničovský Pedál 2020 Propozice 
Uničov, areál BMX, lesopark Šibeník od 8 hodin 

 

 
Smysl závodu/motto:   akce lidí pro lidi 

Název:  Uničovský Pedál 

Termín:  Neděle 23. srpna 2020 

Pořadatel:  Bikefun Uničov, DDM Uničov 

Prezentace a registrace:  Uničov, lesopark Šibeník – areál bikrosové dráhy v neděli od 8:00 do 11:00 

hodin, on-line  

Start/cíl:  Areál bikrosové dráhy,  start v 9:00 hod. / slavnostní vyhlášení v 11:15 hod 

mládež a 13:20 hod dospělí 

Startovné:  Bez startovného 

Trasa:  0,5km, 1, 2, 4, 8, 12, 18km (okruhy v místě areálu lesoparku – z velké části 

použita cyklokrosová trať českého poháru v cyklokrose) 

Občerstvení:   na trati v místě BMX areálu, voda, šťáva, banán 

Mapy tras a převýšení:  převýšení max. 100m na okruh, mapy níže 

 

 

 

 

 



Kategorie: viz. pravidla Šumperského poháru v MTB, níže 

Kategorie Věk Ročník narození 

Benjamínci (kluci a holky 
dohromady) 

0-4 2016 a mladší 

Předžáci (kluci a holky 
dohromady) 

5 – 7 let 2013 – 2015 

Malí žáci (kluci a holky 
dohromady) 

8 – 10 let 2010 – 2012 

Mladší žáci, žákyně 11 – 12 let 2008 – 2009 

Starší žáci, žákyně 13 – 14 let 2006 – 2007 

Kadeti 15 – 16 let 2004 – 2005 

Junioři 17 – 18 let 2002 – 2003 

Muži A 19 – 29 let 1991 – 2001 

Muži B 30 – 39 let 1981 – 1990 

Muži C 40 – 49 let 1971 – 1980 

Muži D 50 – 59 let 1961 – 1970 

Muži E (nově od 2017) 60 a více let 1960 a starší 

Kadetky 15 – 16 let 2004 – 2005 

Ženy A (nově od 2017 sloučeno 
s Juniorkami) 

17 – 39 let 1981 – 2003 

Ženy B 40 a více 1980 a starší 

 

Podmínky závodu:  

Ochranná přilba je povinná pro všechny závodníky! Závod se jede v terénu, v technicky těžších 

podmínkách, než na hladké silnici, to je jasné. Účastníci s tímto budou před startem ústně seznámeni a 



start na vlastní nebezpečí stvrzují svým podpisem resp. podpisem zákonného zástupce na přihlášce/ v 

on-line formuláři. Pořadatelé nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. 

Doporučuje se lékařská prohlídka a případně můžete zvážit i individuální pojištění. Pořadatel se zavazuje, 

že osobní data závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu příslušného 

zákona/GDPR. Protesty proti výsledkům jsou samozřejmě možné a v případné dané situace žádoucí. 

 

Informace k závodu a pravidlům: 

Bez cyklistické přilby nebude závodník vpuštěn do závodu. 

Trať bude značená páskami a v kritických místech budou dohlížet pořadatele na bezpečnost a 
regulérnost závodů. 

Zdravotnické zabezpečení bude zabezpečeno dvěma zdravotníky u trati v místě startu a cíle. 

Doporučená délka XC závodu podle kategorií bude: 

Muži A, B, C a Junioři: do 90 minut 
Ženy A, B a muži D: do 75 minut 
Starší žáci: 30-40 minut 
Starší žákyně: 20-30 minut 
Mladší žáci: 20-30 minut 
Mladší žákyně: 15-20 minut 

 

Pořadatel závodu má právo poslat pomalejší závodníky do cíle předčasně – dle aktuálních podmínek na 
trati, počasí apod. Závodníci se zkráceným závodem budou ve výsledkové listině uvedeni vždy až za 
těmi, kteří jeli celou/delší trať. 

Pořadatelé neručí za škody na zdraví a majetku vzniklé v souvislosti se závodem. 

 

Zázemí:  

 Místo závodu je na Šibeníku, to je lesopark za městem u pekárny, která se nachází cca 400 m od konce 

Uničova po hlavní silnici na Medlov /Úsov. 

 Parkujte před Pekárnou, do místa závodu budou vpuštěny pouze auta organizátorů, případně i Vy, pokud 

vás z důvodu kapacity v pustí organizátoři, kteří u vjezdu k závodišti budou. Zázemí a vlastní místo závodu 

je po panelové cestě od Pekárny k areálu BMX a vodárenské věži. Organizátoři Vás navedou. V místě 

závodu budou lavice a místo pro odložení věcí, WC, voda, elektřina, zdravotní pomůcky a automobil 

organizátora. Dále občerstvení a plac pro sledování závodu z areálu BMX. Tel. na organizátora je 602 782 

052, tel. na integrovaný záchranný systém je 112. 

 Infomapa  

 



 

Měření času / výsledky:  Časomíra – Měření časů bude pořadatel provádět klasicky stopkami a rozřazením v 

cíli při dojezdu více závodníků v jeden čas. 

Výsledkové listiny budou v průběhu závodu na výsledkové listině v areálu a po závodě 

k dispozici na internetu. 

Ceny: Ceny budou pro nejlepší v každé kategorii. 

 Ceny budou skromné typu papírová medaile, či perníková medaile, a podobně. 

Závod děláme pro lidi bez rozdílu tj. i pro ty, co na startovné nemají a rádi si 

zazávodí jen tak pro radost z pohybu. Neděláme to kvůli cenám a katerinku. 

Přihlášky: 1) elektronicky přes Google formulář na tomto odkaze: 

 https://forms.gle/2yvAxr942EZvcgJK9 

 

 2) registrací na místě závodu před vlastním závodem, nejpozději do 11:30 pro elitní 

kategorie 

 

Doprovodný program: Něco málo pro děti 

 

Informace: Richard Horák 

 Tel.: 602 782 052 

 e-mail: hor@email.cz 

 Facebook: https://www.facebook.com/bikefun.unicov.35 

 

 

 

Těšíme se na Vás, BikeFun Uničov 

https://forms.gle/2yvAxr942EZvcgJK9
https://www.facebook.com/bikefun.unicov.35

