
STRABAG MTB CUP 2013 
Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 

cross-country 

 
Český svaz cyklistiky vypisuje národní pohár horských kol v olympijské disciplíně cross-country. Pohár se 
uskuteční v termínu od 27. dubna do 08. září  2013. Pohár se skládá z pěti závodů. Jednotlivé závody a MČR 
jsou zapsány v mezinárodním kalendáři UCI a pro kategorie Elita muži a ženy platí také pravidla UCI.  
Národní pohár je vypsán v určených věkových kategoriích pro soutěž jednotlivců a družstev. 
Mistrovství ČR se jede jako samostatný závod a nemohou se ho účastnit zahraniční závodníci.   

 

Bodování 
Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech poháru. Vítězem soutěže se stává závodník s nejvyšším počtem 
bodů. Celý pohár bude otevřen i pro zahraniční závodníky. Za umístění v mistrovském závodě budou přiděleny 
body pouze závodníkům kategorie Expert v souladu s pohárovým rozpisem. Mistrovství republiky není součástí 
poháru a jede se jako samostatný závod bez bodového ohodnocení s vyjímkou kategorie Expert. 

V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje: 
1. Počet lepších umístění, 2. Vyšší počet dokončených závodů, 3. Lepší umístění v posledním závodě, 

Bodové ohodnocení Český pohár MTB 2013 podle umístění v cíli je následující: 
  1.  75 bodů  19. 17 bodů 
  2.  65 bodů  20. 16 bodů 
  3. 60 bodů  21. 15 bodů 
  4. 55 bodů  22. 14 bodů 
  5. 50 bodů  23. 13 bodů 
  6. 45 bodů  24. 12 bodů 
  7. 40 bodů  25. 11 bodů 
  8. 38 bodů  26. 10 bodů 
  9. 36 bodů  27.   9 bodů 
10. 34 bodů  28.   8 bodů 
11. 32 bodů  29.   7 bodů 
12. 30 bodů  30.   6 bodů 
13. 28 bodů  31.   5 bodů 
14. 26 bodů  32.   4 bodů 
15. 24 bodů  33.   3 body 
16. 22 bodů    34.   2 body   
17. 20 bodů   35.   1 bod   
18. 18 bodů       

Podmínka účasti 
Všichni účastníci závodů horských kol jsou povinni dodržovat platný „Soutěžní řád pro závody horských kol“. 
Závodů Českého poháru a MČR MTB 2013 se mohou zúčastnit závodníci s platnou licencí. Ve vybraných 
kategoriích (a pouze v pohárových závodech) i bez licence. Ke startu v pohárovém závodě nebude požadována 
licence ČSC u kategorií Expetr a Masters. Součástí licence ČSC je pojištění proti úrazu.  
Pro účast na MČR je nutná platná licence ČSC ve všech vypsaných kategoriích (s vyjímkou kat. Muži Expert). 

Přihlášky 
Na závody je možné se přihlásit na internetu www.sportsoft.cz nebo www.poharmtb.cz. Přihlášení on-line bude 
možné vždy od pondělí v týdnu před jednotlivými závody až do čtvrtka (do 24:00h) před závodem. Pokud se 
závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu, má možnost se přihlásit k závodu na místě. Oddíly, které budou mít 
zájem, získají své přihlašovací heslo a přístup pro snadnější registraci k závodům. Všichni závodníci jsou povinni 
vyzvednou si startovní čísla nebo se přihlásit v kanceláři závodu v souladu s rozpisem závodu, tj. nejdéle však  
1 hodinu (pro kategorii žáků 30min) před startem dané kategorie. Ve výjimečných případech je možné se přihlásit 
do 15 minut po uzavření kanceláře závodu. O dodatečném přihlášení může rozhodnout pouze hlavní rozhodčí. Za 
opožděné přihlášení na závod je hlavní rozhodčí oprávněn požadovat na závodníkovi pokutu do výše 200 Kč. 
Místní pořadatel má možnost využít pouze při „svém závodě“ přednostní přidělení startovních čísel (nikoliv však 
v garantovaném pořadí) maximálně však pro 2 závodníky na jednu kategorii. Celkový počet takto přihlášených 
závodníků z jednoho oddílu ve všech vypsaných kategoriích nesmí překročit 8 závodníků.   
Veškeré informace o přihláškách a registraci oddílů získáte na: cpxcmtb@sportsoft.cz  

Kategorie 
Český pohár a MČR MTB 2013 je v souladu s Licenčním řádem ČSC 2013 vypsán pro tyto kategorie. 

Muži 
Žáci  11 - 14 let   (*2002 - 99) 
Kadeti           15 - 16 let   (*1998 - 97) 
Junioři          17 - 18 let   (*1996 - 95) 
U23         19 – 22 let       (*1994 - 91)   
Elita    23 – 29 let       (*1990 - 84)   
Expert    19 - 29 let   (*1994 - 84) 
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Masters   30 – a více (*1983 a více) 
 
Při pohárových závodech startují kategorie muži Elita a U23 společně. V každém závodě ČP bude samostatně 
vyhlášena a v rámci celého ČP bodována kategorie U23 muži a U23 ženy. Závodníci budou zároveň hodnoceni i 
klasifikováni v pořadí závodu Elite muži a ženy. Tři nejlepší závodníci kategorie U23 obdrží věcné ceny od 
sponzorů ČP. Body do klasifikace UCI budou přiděleny pouze za umístění ve společném závodě. Kategorie 
Expert a Masters je otevřena pro všechny závodníky i bez licence. Věcné a finanční ceny kategoriím Kadeti, 
Kadetky, Expert, Masters, Junioři a Juniorky zajišťuje místní pořadatel.  

Ženy 
Žákyně      11 - 14 let   (*2002 - 99) 
Kadetky  15 - 16 let   (*1998 - 97) 
Juniorky        17 - 18 let   (*1996 - 95) 
U23         19 – 22 let       (*1994 - 91)   
Elita   19 – 29 let       (*1994 - 84)   

V případě, že v jednotlivých kategoriích bude přihlášeno méně než 5 závodníků, vyhrazuje si pořadatel právo 
závodníky přiřadit k jiné kategorii, vyhlášení výsledků proběhne dle rozpisu poháru.  

 

Minime O.K.BAG Trophy 2013 
Ve spolupráci s firmou O.K.BAG vypisujeme pro žákovské kategorie i v letošním roce soutěž „Minime O.K.BAG 
Trophy“. Jednotlivé závody „Minime O.K.BAG Trophy“ budou organizovány v rámci závodů Českého poháru 

MTB cupu 2013 a řídí se jeho organizačními pokyny, časovým plánem poháru a platným Soutěžním řádem. 
Věcné ceny pro žákovské kategorie věnuje firma O.K. BAG. 

Organizační pokyny  

1. 
Jednotlivé závody Českého poháru MTB 2013 a závod MČR pořádají pověření pořadatelé, Remoex CZ podle 
platného Soutěžního řádu MTB. Technicky závody zajišťuje MTB CZECH. Tento rozpis platí i pro mistrovský 
závod s vyjímkou bodového ohodnocení.  

2. 
Rozpis soutěže vydává Český svaz cyklistiky.  

3. 
Podle výsledků jednotlivých závodů bude ihned vydáváno pořadí a průběžné pořadí jednotlivců a družstev podle 
kategorií. Pro hodnocení družstev bude použito součtu bodů získaných závodníky v jednotlivých kategoriích, 
maximálně však tří nejlepších závodníků z jednoho oddílu v každém závodě seriálu. V případě rovnosti bodů 
rozhoduje součet lepších umístění v posledním bodovaném závodě. Průběžné výsledky družstev budou 
zveřejňovány na internetu. Výsledky soutěže absolutního pořadí, budou oznámeny při posledním závodě  
a při závěrečném vyhlášení výsledků. Vítězné družstvo získá pohár. 

4. 
Hlavní rozhodčí bude nejpozději den před zahájením závodu schvalovat regulérnost tratě. O umístění 
občerstvovací zóny a mechanického depa na trati závodu rozhodne ve spolupráci s hlavním rozhodčím závodu 
Technický delegát určený Komisí MTB. Na jednotlivé závody bude delegován Komisí MTB pětičlenný sbor 
rozhodčích. Na závody bude delegován z UCI hlavní rozhodčí. 

 5.  
Při prvním závodě Český pohár MTB 2013 bude určeno pořadí na startovní čáře pro prvních 40 závodníků 
kategorie Elita a 20 závodnic kategorie Ženy, podle výsledků STRABAG MTB cup 2012. Přednostně  
a mimo toto pořadí budou do startovní řady zařazeni závodníci podle umístění v první stovce žebříčku UCI  
pro kategorii Elita muži a ženy. Pro kategorii junioři se na start postaví nejdříve 10 nejlepších juniorů (ročník 1995) 
z celkového pořadí STRABAG MTB CUP 2012 a 10 nejlepších juniorů (ročník 1996) z celkového pořadí 
STRABAG MTB CUP 2012 kat. kadetů. 

6. 
Při dalších závodech Českého poháru a mistrovském závodě bude garantováno pořadí na startovní čáře pro  
20 závodnic kategorií Žákyně, Kadetky, Juniorky, Ženy a Masters. U ostatních kategorií pro prvních 40 závodníků 
průběžného pořadí poháru. Přednostně a mimo toto pořadí budou do startovní řady zařazeni závodníci podle 
umístění v první stovce žebříčku UCI pro kategorii Elita muži a ženy.  

7. 
Každý závodník startuje se startovním číslem a čipem. Číslo čipu se vždy musí shodovat se startovním číslem. 
Startovní tabulka s číslem nesmí být žádným způsobem upravována. Umístění čipu je jednotné na přední vidlici 
dle grafického pokynu (uveřejněný na stránkách www.sportsoft.cz a www.poharmtb.cz). Závodník, který na start 
nastoupí bez řádně připevněného čipu, nebude klasifikován. Ztráta čipu (např. po pádu, či kolizi) během závodu 
bude tolerována, ale musí být závodníkem oznámena při dojezdu do cíle. Po dojezdu do cíle je každý závodník 
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povinen čip odevzdat v cíli nebo v závodní kanceláři. V případě neodevzdání, nebude připuštěn k dalšímu 
závodu. 

8. 
Závodníci nesmí během závodů používat žádné radiokomunikační zařízení (vysílačky atd….) 
 
 

9. 
Vedoucí závodníci kategorií Elita, U23, Expert, Ženy, Junioři, Kadeti, Juniorky, Žáci a Žákyně jsou povinni v 
každém závodě startovat v dresu vedoucího jezdce (bude-li vypsán). Vždy nový dres bude vedoucímu 
závodníkovi oblečen při vyhlášení výsledků závodu. Závodník si může na dres umístit loga svých sponzorů. Loga 
sponzorů nesmí být větší než 2/3 loga sponzora poháru uvedeného na dresu. Zároveň tato loga nesmí překrývat 
loga sponzora poháru. V případě, že si závodník nechá vyrobit vlastní dres se svými sponzory, musí zachovat  
na tomto dresu všechna loga včetně loga výrobce dresu a barevnost jako na dresu, který obdržel při slavnostním 
vyhlášení. Dresy bude pro Český pohár MTB 2013 vyrábět exkluzivně firma JAMP Co. pod ochrannou známkou 
LAWI. Jmaly@lawi.cz , (fax/tel: 326780379,777323059) 

10. 
Při závodě MČR získají vítězové jednotlivých kategorií titul „Mistr České republiky 2013“, mistrovský dres  

a medaili. Závodníci na druhém a třetím místě získají medaile. Tituly v jednotlivých kategoriích budou uděleny 
pouze v případě účasti alespoň pěti závodníků. V rámci závodu MČR získá nejlepší závodník/závodnice kategorie 
U23 titul „Mistr ČR 2013“, mistrovský dres pro tuto kategorii. Závodníci na 2 a 3. místě obdrží medaile. 
Závodníci kategorie Expert nezískají titul, mistrovský dres ani medaili, ale získají body v souladu s pohárovým 

rozpisem, finanční nebo věcné ceny v souladu s rozpisem závodu. Pořadí na startovní čáře mistrovského závodu 
bude garantováno stejným způsobem jako při závodech ČP. Zahraniční závodníci nemohou na mistrovském 
závodě startovat!!  

11. 
Mistrovský závod družstev/štafet. V souladu s časovým plánem MČR se uskuteční soutěž družstev/štafet o titul  
„Mistr České republiky 2013“. V závodě musí startovat 3 členná družstva složená pouze z českých závodníků  
a těchto kategorií: 1 závodník: Elita nebo U23 nebo Masters, 1 závodník: Žena nebo Juniorka nebo Kadetka, 1 
závodník Junior nebo Kadet. Alespoň dva závodníci z přihlášené štafety musí být registrováni v jednom oddíle. 
Vítězná štafeta získá titul „Mistr České republiky 2013“, mistrovské dresy a medaile. Štafety na druhém a třetím 

místě získají medaile. Tituly budou uděleny pouze v případě účasti alespoň pěti štafet. 

12. 
Mistrovský závod ve sprintu. V souladu s časovým plánem MČR se uskuteční závod ve sprintu XCE o titul  
„Mistr České republiky 2013“. Závod je vypsán pouze pro kategorie muži a ženy s platnou licencí ČSC. 
Vítězové získají titul „Mistr České republiky 2013“, mistrovské dresy a medaile. Závodníci na druhém a třetím 

místě získají medaile. Tituly budou uděleny pouze v případě účasti alespoň šesti závodníků v každé kategorii. 

13. 
Pravidla pro „mechanická depa“ a „občerstvovací zónu“ jsou specifikována v Soutěžním řádu MTB. Při každém 
pohárovém závodě budou na okruhu zpravidla vyznačena dvě „společná depa“. Do tohoto ohraničeného prostoru 
budou mít přístup dva zástupci týmu na jednoho závodníka maximálně však tři, kteří budou mít oficiální označení 
vydané pořadatelem.  V případě, že se závodník bude přijímat občerstvení mimo určenou zónu, bude 
diskvalifikován, pokud hlavní rozhodčí před závodem nerozhodne jinak. Pouze pro kategorie Elita Muži, U23, 
Ženy, Juniorky a Junioři musí mít zástupci týmů v depech při závodech předepsané označení, které bude 
vydáváno v kanceláři závodu při prezentaci. Pouze v „mechanickém depu“ mohou závodníci opravovat svá kola a 
měnit všechny součástky na kole mimo rámu kola. Opravu na svém kole může provést pouze závodník nebo 
další člen jeho týmu (tj. závodník, mechanik). 

14. 
Do startovních a výsledkových listin bude závodníkům uveden pouze ten klub a sponzor, kterého mají zapsaného 
v licenci. Závodníkům bez licence bude zapsána pouze obec dle trvalého bydliště.  

15. 
Závodníci, kteří získají některou z vypsaných cen, jsou povinni si tuto cenu vyzvednout nejdéle do jedné hodiny  
po vyhlášení oficiálních výsledků závodů. Ceny, které nebudou v uvedeném časovém limitu vyzvednuty, 
propadají ve prospěch hlavního pořadatele. 

16. 
Pořadatel je povinen zajistit v průběhu závodů zdravotní službu, lékaře a sanitní vůz. 

17. 
Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí. Počet startujících v jednotlivých kategoriích není omezen. 

18. 
Vždy v pátek ve 20:00 (přesné místo bude upřesněno v rozpisu závodu) proběhne informativní schůzka  
za účasti ředitele závodu, pořadatelů a hlavního rozhodčího, kde budou všichni účastníci závodů seznámeni  
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s podrobnostmi organizace závodů. Na schůzku budou mít přístup maximálně 2 zástupci jednoho klubu.  
Od účastníků schůzek bude pořadatel vyžadovat platnou licenci ČSC.  

19. 
Pořadatel vypisuje soutěž o pohár značek. Soutěž o nejúspěšnější značku kola zastoupenou na Českém poháru 
a MČR v roce 2013. Každý závodník nahlásí při své první registraci k závodu značku kola, na kterém startuje 
v závodě. V případě, že získá v závodě body, budou tyto automaticky připsány jeho značce kola. Výsledky 
soutěže budou oznámeny při posledním závodě a závěrečném vyhlášení výsledků. 

20. 
Pořadatel je oprávněn provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu. 
 

Startovné 
Žáci, Žákyně              50,-Kč    Kadeti, Junioři        200,-Kč 
Expert, Masters   300,-Kč    Elita/U23, Ženy/U23  300,-Kč 
 

Závěrečná ustanovení 
Upozornění pro závodníky: Závodník může být hodnocen pouze v jedné kategorii. Závodník si na začátku 

sezóny musí zvolit kategorii, ve které chce startovat. Během sezóny závodník nesmí měnit kategorii. 
Schváleno 10. 3. 2013 

 

Časový plán 2013 

Časový plán platí pro většinu pohárových závodů. Pro Mistrovství republiky a pohárový závod v Praze bude 

časový plán pozměněný a bude zveřejněn na internetu.   

 
Pátek 

18:00 – 19:30   kancelář závodu – přihlášky 

20:00    schůzka se závodníky a manažere teamů 

__________________________________________________________________________________________ 
Sobota 

08:00    otevření kanceláře 

09:00     žáci, žákyně 

09:45    expert, masters, kadeti 

11:15    junioři,   

13:00     ženy/U23, juniorky, kadetky 

15:15    muži elita /U23 

17:30    vyhlášení výsledků  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Rozpis cen 2013  -  cross-country 
 

Finanční dotace závodů STRABAG MTB cup 2013 cross-country je 410.000,-Kč 
 
      Elita/U23        Ženy/U23          Expert                  Masters   Kadeti /Kadetky        Junioři     Juniorky 
      7.500,-                    6.000,-          věcné        věcné  věcné                  2.000,-       2.000,- 
      5.500,-                    5.000,-                       věcné        věcné   věcné                      1.000,-       1.000,-    
      4.000,-                    3.000,-                        věcné        věcné   věcné            500,-          500,- 
      3.000,-       2.000,-          věcné         
      2.500,-       1.500,-                        věcné        
      2.200,-       1.000,-         
      2.000,-          700,-    
      1.500,-          700,-         
      1.200,-          700,-          
      1.000,-                        700,-           
         700,- 
         700,-    
         700,- 
         700,- 
         700,-   

Při pohárovém závodě zařazeném do mezinárodního kalendáře UCI kategorií Class 2 budou závodníkům 
vyplaceny odměny v Kč. Finanční ceny mohou být nahrazeny věcnými cenami. Ceny pro kategorie Expert, 
Masters, Kadeti, Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje místní pořadatel. Za celkové umístění obdrží vítězové 
jednotlivých kategorií finanční ceny, poháry, diplomy a věcné ceny při slavnostním vyhlášení, které se uskuteční 
při finálovém závodě 



Finanční dotace STRABAG MČR MTB 2013 cross-country  
 
Elita/U23                      Ženy/U23    Expert        Masters  Kadeti / Kadetky       Junioři / Juniorky                        
10.000,-         6.000,-          věcné       věcné      věcné    věcné       2.000,-   2.000,-        
  8.000,-         4.000,-          věcné       věcné  věcné    věcné        1.000,-   1.000,-       
  5.000,-         3.000,-          věcné       věcné  věcné    věcné          500,-      500,-          
  3.000,-         2.000,-          věcné           
  2.000,-         1.000,-          věcné         

Při mistrovském závodě budou závodníkům vyplaceny tyto finanční odměny. Finanční ceny mohou být nahrazeny 
věcnými cenami. Věcné ceny věnuje místní pořadatel. V kategorii žáci a žákyně obdrží první tři v kategorii věcné 
ceny. Celková finanční dotace MČR je 51.000,-Kč. 

 

Finanční dotace za celkové umístění  STRABAG MTB cup 2013 cross-country 
 
 Elita/U23           Ženy/U23       Expert            Masters    Kadeti   Kadetky       Junioři       Juniorky  

15.000,-          10.000,-           věcné            věcné   věcné  věcné       věcné       věcné 
10.000,-            5.000,-           věcné            věcné    věcné    věcné       věcné       věcné 
  5.000,-            3.000,-           věcné            věcné    věcné   věcné       věcné       věcné   

 


