
Propozice k 5. ročníku zelenečského MTB závodu 
 
Datum: Neděle  24. 9. 2017 od 13.30 

Start: Závod začne startem kategorie (3) Předškolaček a budou následovat další 
kategorie podle pořadí v tabulce níže. Start nejmenších dětí ODRÁŽEDLA/KOLA 

byl zařazen na pozdější čas z důvodu odpoledního odpočinku 😊 cca v 15.00 h. 

Místo startu: Lokalita Kaplička, konec 
ulice U Lesoparku (pod 
valem směrem na 
Šestajovice) 

Přihlášky: Zasílejte emailem na 
cyklo@spolekzelenec.cz  
a uveďte jméno, příjmení, 
rok narození.  
U dětí narozených v roce 
2013 a mladších uveďte 
navíc informaci, zda dívka 
či chlapec bude závodit na 
odrážedle nebo na kole 
(vzhledem k terénu je 
vhodnější kolo). 
Přihlášení bude možné  
i v den závodu v prostoru 
startu od 12.30 - 13.15 hod. 

Pořadatel:  Spolek rodičů a přátel MŠ a 
ZŠ Zeleneč 

KATEGORIE – POŘADÍ STARTU DÉLKA TRATĚ 

3) Předškolačky  2011/2012                    (start cca 13,45h)                                          750 m 

4) Předškoláci  2011/2012                                                                      750 m 

5) Nejmenší školačky 2009/2010                                     1 000 m (kolo bez valu) 

6) Nejmenší školáci  2009/2010                                       1 000 m (kolo bez valu) 

7) Větší školačky  2007/2008  1 300 m (kolo s valem) 

8) Větší školáci 2007/2008 1 300 m (kolo s valem) 

1) Nejmenší ODRÁŽEDLA (dívky+chlapci) 2013 a ml.  

                                                                          (start cca 15h) 
150 m 

2) Nejmenší KOLA (dívky+chlapci) 2013 a ml. 500 m 

9) Mladší žačky 2005/2006  1 300 m (kolo s valem) 

10) Mladší žáci chlapci 2005/2006  1 300 m (kolo s valem) 

11) Starší žačky 2003/2004  1 500 m kolo s valem+ smyčka 

12) Starší žáci 2003/2004                                                  1 500 m kolo s valem+ smyčka 

13) juniorky 2002 a starší  1 500 m kolo s valem+ smyčka 

14) junioři 2002 a starší  1 500 m kolo s valem+ smyčka 

15) Ženy 1 500 m kolo s valem+ smyčka 

16) Muži  3 000 m kolo s valem+ smyčka 

Startovné:  Startovné 50,- Kč bude vybíráno v hotovosti při prezenci závodníků v místě startu. 
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Ceny:  Všichni účastníci v dětských kategoriích obdrží diplom a symbolickou cenu, soutěžící 
na 1-3. místě v každé kategorii obdrží navíc medaili a věcnou cenu. 

 Ceny do soutěže pro letošní ročník věnovali:  USSPA, s.r.o. (www. usspa.cz), 

Granton s.r.o. (www.granton.cz), EPLAN (www.eplan.cz), Decathlon 

(www.decathlon.cz), Pinkie (www.pinkie.cz),  ALLTOYS, spol. s r.o. 

(www.eshop.bambule.cz), Bikeranch Horní Počernice (www.bikeranch.cz), obchod 

Wall Designers (www.lepeeto.cz), stavební firma HOBST, a.s. (www.hobst.cz), 

ERGOBAG (www.ergobag.cz), EXIT 1 s.r.o. (www.exit1.cz) a SPOKEY s.r.o. 

(www.spokey.cz) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

O závodu: 

Tratě jsou vytyčeny převážně mimo zpevněné komunikace a jsou přizpůsobeny jednotlivým 
věkovým kategoriím. Jejich délky jsou uvedeny orientačně. Tratě budou viditelně označeny, 
každou skupinku závodníků povede předjezdec. V místě prezence budou k nahlédnutí mapky 
s vyznačenými trasami pro jednotlivé kategorie závodníků. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu rozdělení závodníků do jednotlivých kategorií v závislosti 
na počtu přihlášených dětí, příp. na úpravu délky trati. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo zrušit 
závod v případě nepříznivého počasí. 

Trať bude možné vyzkoušet v sobotu 23.9.2017 v průběhu odpoledne. 

V prostorách startu bude v den závodu firmou Bikeranch Počernice pro závodníky a jejich 
doprovod zdarma zajištěn základní servis kola, konzultace ohledně případného dalšího 
servisu, konzultace a poradenství při nákupu nového kola (pomoc při výběru vhodného 
typu a velikosti) a možnost zakoupit základní cyklistické vybavení.  

V prostorách startu bude též možno zakoupit sluneční brýle zn. Polaroid a Exit 1. 

Dále bude možno v prostorách startu ochutnat a případně i zakoupit čerstvě upraženou 
kávu z rodinné Pražírny kávy v Nižboru. 

Po dobu závodu bude v místě přítomen lékař. 

Občerstvení bude zajištěno pro závodníky i jejich doprovod. 

Cyklistické přilby jsou povinné. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí a s ohledem na 
svůj zdravotní stav. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Za nezletilé 
závodníky nesou plnou odpovědnost jejich zákonní zástupci! Prosíme diváky, aby s sebou nebrali 
domácí zvířata. 

Přihlášením a zaplacením startovného účastníci, resp. jejich zákonní zástupci, souhlasí 
s poskytnutím fotodokumentace ze závodu sponzorům a s jejím uveřejněním na internetových 
stránkách Spolku. 

 
Za Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč   
                                                    Naďa Weiserová                              

Kontaktní osoba: 
Markéta Schovánková 
tel. 603 438 417   
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