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SKI KLUB RD Rýmařov a SVČ Rýmařov 

pořádají 

MTB závod po Jesenické Magistrále 

který je součástí seriálu závodů Jesenický Šnek 

 

Datum konání: 14. 5. 2022 10:00 hod 

Místo konání:   Flemda aréna Rýmařov a okolí – označené trasy  

Prezence:  v místě konání 9:00 -9.45 hod. 

Starty:    hromadně /jednotlivé kategorie/ od 10.00 hod. 

 

Kategorie a disciplíny:   

K1 benjamínci        ročník 2018 a mladší        - 1x 200 m okruh                   
H1 benjamínky    ročník 2018 a mladší                           - 1x 200 m okruh 
K2 před žáci            ročník 2017 – 2015                              - 1x 1,5 km okruh 
H2 před žákyně         ročník 2017 – 2015                             - 1x 1,5 km okruh 
K3 malí žáci            ročník 2014 – 2012                              - 1x 1,5 km okruh 
H3 malé žákyně        ročník 2014 – 2012                               - 1x 1,5 km okruh 
K4 mladší žáci        ročník 2011 -  2010                              - 2x 1,5 km okruh 
H4 malé žákyně     ročník 2011 -  2010                             - 2x 1,5 km okruh 

SI - starší žáci 14 let a mladší (ročník 2008 a mladší)           - 2x 5,5 km okruh 
SY - starší žákyně 14 let a mladší (ročník 2008 a mladší)     - 2x 5,5 km okruh  
KI - kadeti 15-16 let (ročník 2006 - 2007 včetně)                    - 3x 5,5 km okruh 
KY - kadetky 15-16 let (ročník 2006 - 2007 včetně)               - 3x 5,5 km okruh  
ŽA - juniorky a ženy 17-39 (ročník 2005 - 1983 včetně)        - 3x 5,5 km okruh 
ŽB - ženy 40 let a starší (ročník 1982 a starší)                      - 3x 5,5 km okruh 
J - junioři 17-18 let (ročník 2005 - 2004 včetně)                     - 4x 5,5 km okruh 
A - muži 19-29 let (ročník 2003 - 1993 včetně)                      - 4x 5,5 km okruh 
B - muži 30-39 let (ročník 1992 - 1983 včetně)                      - 4x 5,5 km okruh 
C - muži 40-49 let (ročník 1982 - 1973 včetně)                      - 4x 5,5 km okruh 
D - muži 50-59 let (ročník 1972 – 1963 včetně)                     - 4x 5,5 km okruh 
E - muži 60 let a starší (ročník 1962 a starší)                          - 4x 5,5 km okruh 

Pořadatel má právo na změnu délky tratí.  

Podmínky účasti:   závodníci startují na vlastní nebezpečí 

Přihlášky:   přes přihlašovací formulář: 

https://docs.google.com/forms/d/1RZzsFUH4yZR4U9WG6_R_yewQkbcCMKkICACT8pYsikw/prefill 

 Ceny:    první tři závodníci v kategorii diplom a medaili 

Občerstvení:    bufet v areálu závodu 

Startovné:    Zdarma do kategorie H včetně ! 

   Kategorie S a K 70,- Kč,  ostatní 150,- Kč 



Ostatní: Závodníci ročníku 2008 a starší budou již zařazeni jen do kategorie SI a 
SY Jesenického šneka. Mladší a malí žáci můžou v závislosti na 
výkonnosti závodníka (doporučení trenéra nebo zákonného zástupce) 
startovat také v závodě Jesenického šneka pro kategorie SI a SY. Ti, 
kteří tak učiní, budou hodnoceni jak v Jesenickém Šneku, tak v 
Jesenickém Šnečku. 

 Svým přihlášením do závodu se zavazuji, že v průběhu závodu budu 
dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená 
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu 
se zúčastním v řádné cyklistické přilbě. Jsem si vědom, že se závod jede 
za plného provozu a že jsem povinen dodržovat pokyny pořadatelů. 
Závodu se účastním na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Prohlašuji, že 
mi není známa žádná překážka v mém zdravotním stavu, jenž by mi v 
účasti bránila. Prohlašuji, že jsem si vědom(a) toho, že nesu 
odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, která 
vznikne mé osobě, pořadateli či třetím osobám před, během, či po 
závodě. Dále budu dodržovat případná hygienicko-epidemiologická 
nařízení vlády v souvislosti s onemocněním covid 19. 

 Všichni závodníci musí během závodu použít ochrannou cyklistickou 
helmu.  

Další bližší informace a popis tratí na internetových stránkách: www.skiklubrymarov.cz  

nebo na tel.:           

 
Činovníci závodu: 

ředitel závodu:     Vítězslav Šopík 

ředitel tratí:  Tomáš Gerhard  +420 604 278 540 
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