
  

Akce se koná za podpory: 
 

 
1/2 

PROPOZICE – 11.ročník 

Závod horských kol v nečekaně kopcovitém terénu na jihu Moravy. Trať závodu je plná nekonečných stoupání, 

divokých sjezdů i úžasných scenérií umocněných průjezdy mezi vinicemi s právě zrajícími hrozny. Síly však budou 

postupně mizet - na trati dlouhé 42km čeká účastníky převýšení v celkové délce téměř 1km. Letos pojedeme již 

po jedenácté a jako vždy nebude chybět afterparty pro všechny, kdo přežijí ! 

Pořadatel: TJ SPORT Němčičky, z.s.  – oddíl plavání, lyžování 

Datum a místo konání:  22. září 2018 – Němčičky (sportovní areál) a okolní vesnice 

Délky a popis tratí: 42km s převýšením cca 900m, na trase je zřízena občerstvovací stanice 

Podrobný popis tras pro KOLO bude též uveden ve startovním balíčku a obdrží jej každý, kdo uhradí startovné 

předem nebo na místě. Trasa bude označena a přístupna 24 h před závodem. 

Kategorie: MUŽI30 (1988 a mladší) 

  MUŽI40 (1987-1978) 

  MUŽI50 (1977-1968) 

  MUŽI 50+ (1967 a starší) 

ŽENY40 (1978 a mladší) 

ŽENY40+ (1987 a starší) 

Limit počtu účastníků celkem: 150  

Časový program závodu: 8:00 - 9:30 prezentace v areálu koupaliště v Němčičkách 

10:00  hromadný start závodu pro všechny účastníky 

14:30  ukončení závodu – limit pro dojetí 

19:00 – 1:00 hraje DJ pro dobrou náladu 

Vyhodnocení soutěže 

Vyhlášeni budou vždy první tři místa v každé kategorii. Vyhlášení proběhne po zpracování výsledků nejpozději 30 

minut po ukončení závodu. První tři vyhodnocení v absolutním pořadí v obou kategoriích obdrží věcné ceny.  

Startovné: platba převodem na účet pořadatele do 20.9.2018: 390 Kč  

na startu závodu v hotovosti: 490 Kč 

Startovné obsahuje náklady na zdravotnickou a pořadatelskou službu a občerstvení při závodě.  

Každý startující obdrží poukaz na občerstvení, vodu, pamětní triko a skleničku s poukázkou na večerní afterparty 

(číslo účtu: 138181836/2010, variabilní symbol = 66, zpráva pro příjemce = jméno a příjmení závodníka) 
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Podmínky účasti 

Startující berou na vědomí, že závod bude probíhat za plného silničního provozu a zavazují se dodržovat platné 

silniční předpisy. Dále se zavazují projet trasu v celé její délce a se všemi kontrolními stanovišti. Závodníci jsou 

povinni jakýmkoli způsobem nahlásit pořadatelům své odstoupení ze závodu.  

 

Důležitá upozornění 

- doporučujeme, vzhledem k povaze terénu některých úseků použít MTB (horské kolo) 

- helma (bez ní nebude účastník připuštěn na start) 

- start na vlastní nebezpečí (bezpodmínečný podpis na přihlášce do závodu) 

- pouze od 18-ti let, od 15-ti let pouze s písemným souhlasem rodičů, do 15-ti let pouze v doprovodu jednoho 

z rodičů 

- v případě živelné pohromy (zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, kulový blesk apod.) či epidemie (slintavka, 

kulhavka, ptačí chřipka apod.) se startovné nevrací. 

- pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy 

- pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, videozáznamy a záznamy hovorů pořízených během závodu 

s účastníky závodu v souladu se zákonem 

 

 

 


