
Šumperský pohár horských kol

VC KOLŠOVA TOMANON XC MTB
8.ročník závodu horských kol pro všechny

Pořadatel: SK KOLŠOV 

Termín: sobota 25.června 2022

Zahájení: v 8:30

Místo: Kolšov – areál za školou, hostinec U Sv. Anny v Kolšově

Start: v 10:00 dětské kategorie 1 až 4                                                                                                  
ve 12:00 kategorie 5, 6 (starší žáci, žákyně, kadeti, kadetky)
ve 13:00 ostatní kategorie

Prezentace: 8:30 – 9:45 kategorie 1 až 4                                                                                                           
9:30 – 11:45 starší žáci, žačky, kadeti, kadetky                                                                             
10:30 – 12:45 ostatní kategorie

Startovné: kategorie 1 až 4 …..… zdarma                                                                                                             
kategorie 5,6 ……..……100,- Kč                                                                                                            
ostatní kategorie …... 150,- Kč
Startovné se bude hradit v den závodu při prezentaci!                                                                 
Startovné zahrnuje občerstvení po závodě včetně kategorie 1 až 4.

Kategorie: Délka trati:
1    benjamínci  0-4 roky, roč. 2018 a mladší pár metrů (mohou být i odrážedla a tříkolky)   
2   před-žáci 5-7 let, roč. 2015-2017              1,5 km (1 kratší okruh)
3    malí žáci 8-10 let, roč. 2012-2014 3 km (2 kratší okruhy)
4     mladší žáci, žákyně 11-12 let, roč. 2010 - 2011 5 km (3 delší dětské okruhy)
5    starší žáci, žákyně  13-14 let, roč. 2008 - 2009 10 km (2 okruhy hlavní tratě)
6 kadeti, kadetky     15-16 let, roč. 2006 – 2007                   15 km (3 okruhy hlavní tratě)
ŽA +J ženy + juniorky 17-39 let, roč. 1983 - 2005               20 km (4 okruhy hlavní tratě)
ŽB   ženy 40 a více let, roč. 1982 a starší 15 km (3 okruhy hlavní tratě)
J     junioři  17-18 let, roč. 2004 - 2005 25 km (5 okruhů hlavní tratě)
A    muži     19-29 let, roč. 1993 - 2003 25 km (5 okruhů hlavní tratě)
B     muži 30-39 let, roč. 1983 - 1992 25 km (5 okruhů hlavní tratě)
C     muži 40-49 let, roč. 1973 - 1982 20 km (4 okruhy hlavní tratě)
D    muži 50-59 let, roč. 1963 – 1972               20 km (4 okruhy hlavní tratě)
E     muži 60 a více let, roč. 1962 a starší               15 km (3 okruhy hlavní tratě)

Trať: dětské kat. 1,2,3,4 – na okruhu za školou a přilehlých ulicích a loukách

ostatní kat. – okruh 5km v prostoru Markovice a Dlouhé s převýšením cca 135m

Vyhlášení: cca 30min po dojetí posledního závodníka, dětské kategorie 1-4 cca v 11:45

Ceny: v každé kategorii pro první tři

Kategorie, které se zúčastní méně než 3 cyklisté, nemusí být vyhlášena.

MAPA TRATI ZÁVODU         okruh 5 km kolem Markovice a Dlouhé

škola – Lísek – pod Markovicí - vysílač – pod Dlouhou - škola



Celkové převýšení: trať 25 km (5x okruh) = cca 675 m

trať 20 km (4x okruh) = cca 540 m

trať 15 km (3x okruh) = cca 405 m

trať 10 km (2x okruh) = cca 270 m

Start a cíl leží v nadmořské výšce cca 290m n.m.

Nejvyšší místo je ve výšce cca 381m n.m.

Upozornění:  Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit!

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokyny 
pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Souhlas s tímto účastník potvrzuje svým 
podpisem na startovní listině.

Info: tel. 732 179 072, e-mail: aldrakol@rps.cz

Přihlášky: v den závodu

Partneři: obec Kolšov,  Tomanon –Tomáš Zavřel , Rodik-Robin Diblík

mailto:aldrakol@rps.cz

