
Propozice Aprílové osmičky
Závod je zařazen do Poháru mládeže svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje

Neděle 12. dubna 2020 – 26. ročník
TENTO PROJEKT SE USKUTEČNÍ S PODPOROU MĚSTA TEPLICE N. METUJÍ

Pořadatel: Redpoint team z.s., Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, tel./fax: 491 581 042
e-mail: redpoint@seznam.cz

Datum a místo: Neděle 12. 4. 2020, Teplice nad Metují – sportovní hala (za školou)

Přihlášky:
On-line na http://www.sportchallenge.cz/cz/a8/registrace do 10. 4. 2020. Dodatečné přihlášky
12. 4. 2020 od 9.00 hodin v kanceláři závodu. Uzávěrka přihlášek 30 minut před startem 
kategorie.

Startovné:
muži a masters 200 Kč, ženy, junioři, kadeti a žáci 100 Kč, minižáci 50 Kč, předškoláci a
odrážedla ZDARMA. Startovné se platí v hotovosti při výdeji čísel. U dodatečných 
přihlášek je startovné o 100 Kč vyšší (minižáci a předškoláci o 50 Kč vyšší).  

Starty:

 11.00 hodin – ml. žáci I, ml.žákyně I (2 MIDI kola) 
 11.30 hodin – st. žáci II, st.žákyně II (3 MIDI kola)
 12.00 hodin – muži, masters 1, masters 2 (3 MAXI kola)
 12.10 hodin – kadeti, kadetky, junioři, juniorky, ženy (2 MAXI kola)
 14.00 hodin – st. minižáci II, st. minižákyně II (3 MINI kola)
 14.10 hodin – ml. minižáci I, ml. minižákyně I (2 MINI kola)
 14.20 hodin – st.předškoláci, st.předškolačky (2 PIDI kola)
 14.30 hodin – ml.předškoláci, ml.předškolačky i odrážedla (1 PIDI kolo)

Ředitel závodu: Tomáš Čada (777 581 042)

Hlavní rozhodčí: Miroslav Tlamka (607 173 138)

Zdravotní zajištění: Červený kříž Teplice nad Metují + DZS Police nad Metují

Mytí kol: Zajišťují hasiči Teplice nad Metují za sportcentrem – bude značeno

Sprchy a WC: Sportcentrum Teplice nad Metují

Trať závodu: Vede převážně po lesních cestách pod Lysým vrchem. Délka MAXI okruhu je 
5,5 km a má převýšení 200 m. Zkrácený MIDI okruh pro žactvo má délku 1,6 km a 
převýšení 100 m. Za školou vede 400 m dlouhý MINI okruh pro minižáky a zkrácený 
200 m dlouhý PIDI okruh pro předškoláky a odrážedla. Start a cíl je před Sportovním 
centrem za školou.

http://www.sportchallenge.cz/cz/a8/registrace
mailto:redpoint@seznam.cz


Kategorie:
P1M – ml. předškoláci i odrážedla do 4 let (2016 a mladší)
P1Ž – ml. předškolačky i odrážedla do 4 let (2016 a mladší)
P2M – st. předškoláci 5 – 6 let (2014 – 2015) 
P2Ž – st. předškolačky 5 – 6 let (2014 – 2015)
MMM – ml. minižáci I 7–8 let (2012 – 2013)
MMŽ – ml. minižákyně 7–8 let (2012 – 2013)
SMM – st. minižáci II 9–10 let (2010 – 2011)
SMŽ – st. minižákyně II 9–10 let (2010 – 2011)
MŽM – ml. žáci I 11–12 let (2008 – 2009)
MŽŽ – ml. žákyně I 11–12 let (2008 – 2009)
SŽM – st. žáci II 13–14 let (2006 – 2007)
SŽŽ – st. žákyně II 13–14 let (2006 – 2007)
KM – kadeti 15–16 let (2004 – 2005)
KŽ – kadetky 15-16 let (2004 – 2005)
JM – junioři 17–18 let (2002 – 2003)
JŽ – juniorky 17–18 let (2002– 2003)
ŽE – ženy od 19 let (2001 a starší)
MU – muži 19 – 34 let (1986 - 2001)
M1 – masters 1 35–44 let (1976 – 1985)
M2 – masters 2 od 45 let (1975 a starší)                                                                                       

Při účasti méně než 4 startujících v kategorii budou přeřazeni do nejbližší vyšší, resp. nižší 
kategorie! Tým s největším počtem startujících obdrží pamětní pohár.  

Ceny:
muži / absolutní pořadí: 1./2000 Kč, 2./1000 Kč, 3./500 Kč, 4./400 Kč, 5./300 Kč
ženy / absolutní pořadí: 1./ 1000 Kč, 2./ 500 Kč, 3./ 400 Kč, 4./300 Kč, 5./200 Kč
ostatní kategorie: 1.–3. místo  
předškolactvo a odrážedla: všichni 

Protesty: do 10 minut po zveřejnění neoficiálních výsledků s vkladem 500 Kč

Vyhlášení výsledků + tombola věcných cen:                                                                          
od 15.00 hodin před sportovní halou                                                                                            

Předpis: Závodí se dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu pro závody horských kol. Každý 
závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou přilbou. Závodníci jsou 
povinni se seznámit s tratí. U závodníků do 18 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů 
nebo zákon. zástupce. Open závod otevřený všem účastníkům. Závod končí po průjezdu 
absolutního vítěze cílem.

Rozpis byl schválen komisí MTB a mládeže SCKHK, Miroslav Tlamka v.r.
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