
Propozice k 6. ročníku zelenečského MTB závodu 
 

Datum: Neděle 16. 9. 2018 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 15.30 hod. 

   
 
Místo startu: Lokalita Kaplička, konec  

ulice U Lesoparku (pod 

valem směrem na 

Šestajovice) 
 
Přihlášky: Zasílejte emailem na 

cyklo@spolekzelenec.cz 
do 15.9.2018 24.00  hod. 
a uveďte jméno, 
příjmení, rok narození.  
U dětí narozených v roce 

2014 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 do 13.15 
hod. 

 
Pořadatel: Spolek rodičů a přátel MŠ a 

ZŠ Zeleneč 

Kategorie:  

 

KATEGORIE – POŘADÍ STARTU DÉLKA TRATI 
3)  PŘEDŠKOLAČKY                       2012/2013 750 m 

4)  PŘEDŠKOLÁCI                           2012/2013 750 m 

5)  NEJMENŠÍ ŠKOLAČKY             2010/2011 1000 m (kolo bez valu) 

6)  NEJMENŠÍ ŠKOLÁCI                 2010/2011 1000 m (kolo bez valu) 

7)  VĚTŠÍ ŠKOLAČKY                     2008/2009 1300 m (kolo s valem) 

8)  VĚTŠÍ ŠKOLÁCI                         2008/2009 1300 m (kolo s valem) 

9)  MLADŠÍ ŽAČKY                         2006/2007 1300 m (kolo s valem) 

10) MLADŠÍ ŽÁCI                            2006/2007 1300 m (kolo s valem) 

11) STARŠÍ ŽAČKY                            2004/2005 1500 m (kolo s valem + smyčka) 

12) STARŠÍ ŽÁCI                              2004/2005 1500 m (kolo s valem + smyčka) 

13) JUNIORKY                                  2003 a starší 1500 m (kolo s valem + smyčka) 

14) JUNIOŘI                                      2003 a starší 1500 m (kolo s valem + smyčka) 

1) NEJMENŠÍ  odrážedla               2014 a mladší  

2) NEJMENŠÍ  kola                        2014 a mladší  

15) ŽENY   1500 m (kolo s valem + smyčka) 

16) MUŽI 3000 m (kolo s valem + smyčka) 2x 

 
 
  

mailto:cyklo@spolekzelenec.cz


Startovné: Startovné 50,- Kč bude vybíráno v hotovosti při prezenci závodníků v místě startu. 

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. 

  
 

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 15.9.2018 v průběhu odpoledne. 
  
 

Po dobu závodu bude v místě přítomen lékař.  
Občerstvení pro závodníky i jejich doprovod bude zajištěno. 
 
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 MŠ a ZŠ Zeleneč 

Markéta Schovánková 

tel. 603 438 417  


