
          

 

Představujeme: Ecorem Vysočina MTB Cup 2013 

 

Nejmladší ze seriálů horských kol se pojede na pomezí Čech a Moravy na Vysočině. První z osmi závodů 

startuje za necelý měsíc... 

I malebná Vysočina bude mít letos svůj seriál závodů na horských kolech. Organizace se ujala o.s. 

Vysočina MTB Cup ve spolupráci s krajským svazem cyklistiky. Seriál Ecorem Vysočina MTB Cup je 

složený ze závodů jak cross country, tak maratonu, a to z několika drobných existujících podniků, 

například v Lovětíně, Lhotce u Telče, Kněžicích, Čeřínku nebo Rynárci. 

Spojení menších závodů pod jeden seriál má jednu velkou výhodu, a to v nepřecpaných tratích a nízkém 

startovném. Startovné na celý seriál, tzn. na 8 závodů, činí jen 1200 Kč, tedy 150 Kč na závod. 

"Naším cílem je pro závodníky všech kategorií na Vysočině a v blízkém okolí uspořádat kvalitní závody 

v jednoduše dosažitelném okolí jejich domovů. Připravili jsme pro vás osm závodů se zajímavým 

startovným a s 50% slevou pro předem přihlášené do celého seriálu," uvádí Vítězslav Patry k seriálu, 

který odstartuje 20.4. podnikem Okolo Zudova vrchu v Lovětíně nedaleko Třeště. 

 



Ecorem Vysočina MTB Cup 2013 

20.4. Okolo Zudova vrchu - Lovětín 

8.5. O Štamberského krále - Lhotka u Telče 

15.6. Ježek Pell's Bike Maraton - Kněžice 

22.6. O putovní pohár Barchanu - Jemnice  

27.7. Vysočina Cycling - Třebíč 

24.8. RS - Sport Bike MTB - Čeřínek 

14.9. Rynárecká bejkovna - Rynárec 

28.9. Jihlavská 24 km - Zborná  

Pro prvních pět závodníků celkového hodnocení vypsaných kategorií zajímavé ceny v celkové výši 

50 000 Kč. Příjem přihlášek a další informace na www.vysocinamtbcup.cz 

"Těším se na setkání s vámi na závodech Ecorem Vysočina MTB Cup 2013 - ředitel seriálu" - Vítězslav 

Patry  

 

Propozice  ECOREM VYSOČINA MTB CUP 2013 

 

Pořadatel seriálu:                                                            Spolupořadatel: 

o.s. VYSOČINA MTB CUP                                            ČESKÝ SVAZ  CYKLISTIKY                                                                                                   

Hodická 1321/18                                                         Krajský svaz  - Vysočina                                                                                               

58901 Třešť                                                                                                                                            

IČO: 01296752 

 

Základní ustanovení. 

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR ( k nalezení 

v ročence MTB a na Svazu cyklistiky ). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka 

série nebo jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. 

Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že  bere na 

vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená 

vyhláškou č.30/2001 Sb. 

- závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou 

- v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu 

- mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu 

- bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud  nebude 

prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy                                                                          

- pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem 

třetí osobě.                                                                                                                                                                                 

http://www.vysocinamtbcup.cz/


- souhlasí s tím, aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou 

zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a 

budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb. Zájemcům o účast v závodech doporučujeme 

uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.                                     

Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. 

Výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí 

posledního závodníka. Protest proti výsledkům každého jednotlivého závodu je možné podat nejpozději do 15 

minut po vyvěšení výsledkové listiny a to výhradně u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 300,-Kč .  

Protest vyřeší  ředitel závodu, proti jeho rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek 

vrací.  Pozdější reklamace nebudou uznány, na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel.                              

Pořadatelé série neřeší reklamace výsledků jednotlivých závodů. 

 

Časový plán závodů seriálu. 

 Časový rozpis jednotlivých  závodů na www stránkách pořadatelů závodů.                                                        

 

Řazení na startu. 

Při prvním závodě serie v Lovětíně (XCM) s hromadným startem bude startovat z první vlny 20 závodníků dle 

výsledků z roků 2012, ostatní závodníci z druhé vlny, třetí vlny atd.                                                                          

Při dalších závodech s hromadným startem závod (XCM) bude startovat z první vlny prvních 5 závodníků dle 

průběžných výsledků serie z každé kategorie, ostatní závodníci z druhé vlny,třetí vlny atd.                                                                                                                                                                                                    

Při dalších závodech se startem po kategoriích (XCO) se bude startovat dle průběžného pořadí v seriálu.         

Starší žáci a žákyně startují vždy samostatně, dle průběžného pořadí. Pořadí pro první závod bude určeno dle 

výsledků z roku 2012. (První vlna 1+2 startovní řada, druhá vlna 3+4 startovní řada atd.                                         

Startovní čísla budou přidělovaná dle průběžného pořadí pro prvních 5 závodníků v jednotlivých kategoriích.                                                                                                                                                                      

Pořadatelé jednotlivých závodů můžou udělit max. 3  divoké karty pro start z první vlny. 

 

Rozpis kategorií .  

 

Do celkových výsledků se započítávají body dosažené v jednotlivých kategoriích. 

Do seriálu závodů se započítávají pouze  KATEGORIE: 

Mladší žáci     (M 13)          (2003 - 2001)   10 – 13 roků                                 

Mladší  žákyně  (Ž13)         (2003 - 2001)   10 – 13 roků                                                             

Starší žáci     (M 15)            (2000 - 1998)   13 – 15 roků                                 

Starší žákyně  (Ž 15)           (2000 - 1998)   13 – 15 roků                                                             

Junioři     (MJ)                    (1997 - 1995)   16 – 18 roků                                                                    

Muži Elite     (M 19)          (1994 - 1984)    19 – 29 roků                                                                

Muži Expert    (M 30)        (1983 - 1974)    30 – 39 roků                                                                

Muži Masters I.  (M 40)     (1973 a 1964)    40 - 49 roků 

Muži Masters II. (M 50)     (1963 a starší)   50 roků a starší   

Ženy       (Ž)                        (1995 a starší)   16 roků a starší 

 



V kategorii žen bude vyhodnoceno celkové pořadí. 

Nejlepší juniorka (ŽJ )  (1997-1995)   16 – 18 roků                                                                    

Nejlepší žena (Ž 40 )   (1973 a starší)  40 roků a starší   

 

Mladší žáci a žákyně startují až od 3. závodu v Kněžicích 

 

Věková kategorie je dána rokem narození. Každý závodník je povinen přihlásit se do příslušné kategorie podle 

jeho věku a pohlaví.                                                                                                                                       

Pořadatel může vypsat i další kategorie ty se do VYSOČINA MTB CUP 2013 nezapočítávají. 

Bodování. 

Bodovaní do seriálu (finálový závod je hodnocen dvojnásobným počtem bodů)  

1.místo 25 bodů      2.místo  22 bodů      3.místo 20 bodů     4.místo 18 bodů        5.místo 16 bodů 

6.místo 14 bodů      7.místo  12 bodů      8.místo 10 bodů     9.místo    8 bodů     10.místo   6 bodů 

11.místo 5 bodů    12.místo   4 body     13.místo    3 body    14.místo  2 body      15.místo     1 bod 
 

Do celkového hodnocení  série se započítává součet sedmi nejlepších bodových výsledků.                             

V případě rovnosti bodů rozhoduje:                                                                                                                                                     

1. Lepší výsledek v posledním závodě.                                                                                                                                                  

2. Více lepších výsledků.                                                                                                                                                                           

3. Nižší věk závodníka.                                                                                                                                                                                                                           

 

Talent  VYSOČINY  MTB  2013               Nejlepší závodník VYSOČINY MTB 2013                      

Kategorie  ( M15/Ž15/MJ/ŽJ )                Kategorie ( M19/M30/M40/M50/Ž )                                        

1.místo :  Pohár + věcné ceny                 1.místo : Pohár + věcné ceny 

 

Bodování. 

Bodovaní do seriálu (finálový závod je hodnocen dvojnásobným počtem bodů)  

1.místo 25 bodů      2.místo  22 bodů      3.místo 20 bodů     4.místo 18 bodů        5.místo 16 bodů 

6.místo 14 bodů      7.místo  12 bodů      8.místo 10 bodů     9.místo    8 bodů     10.místo   6 bodů 

11.místo 5 bodů    12.místo   4 body     13.místo    3 body    14.místo  2 body      15.místo     1 bod 
 

Do celkového hodnocení  se započítává součet sedmi nejlepších bodových výsledků.                             

V případě rovnosti bodů rozhoduje:                                                                                                                                                          

1. Lepší výsledek v posledním závodě.                                                                                                                                                                         

2. Více lepších výsledků.                                                                                                                                                                                     

3. Nižší věk závodníka                                                                                                                

 

Průběžné pořadí bude umístěno na www.vysocinamtbcup.cz . Podmínkou pro připsání bodů do celkových 

výsledků je dokončení závodu a uvedení v oficiální výsledkové listině. Body mohou být pořadatelem série 

odebrány závodníkovi i zpětně a to zejména z důvodů, kdy jezdec startoval neoprávněně v jiné než pravidly 



jemu určené kategorii, a v této kategorii získal body. Reklamaci celkového pořadí soutěže je možné uplatnit 

výhradně u ředitele  série , v průběhu serie písemnou formu  na e-mail  info@vysocinamtbcup.cz  Poslední  

reklamace celkového pořadí  nejpozději do 30 minut po vyvěšení výsledkové listiny finálového závodu 

osobně u ředitele serie. Protest vyřeší  ředitel serie, proti jeho rozhodnutí není odvolání.  Pozdější reklamace 

nebudou uznány, na neodůvodněné stížnosti nebude brán zřetel. 

Přihláška.                                                                                                                                      
Přihláška pro celý seriál na www.vysocinamtbcup.cz, seznam přihlášených do celého seriálu bude na 

webu seriálu.    Startovné v celém seriálu při neúčasti v jednotlivém závodě je  nepřenosné !!!                                

Přihlásit se, ale i zaplatit do celého seriálu VYSOČINA MTB CUP  2013 je možné předem do 15. 04. 2013. 

Po tomto datu se bude možné přihlásit a zaplatit v hotovosti pouze v den prvního závodu 20. 04. 2013  v 

 Lovětíně.   

Startovné za 1.osobu                           Žákovské kategorie       ostatní                                platba předem                                                                                                                             

Okolo Zudova vrchu    Lovětín XCM                       50 Kč                   150 Kč                                           0                                   

O Štamberského krále  Lhotka  XCO                      50 Kč                   100 Kč                                           0                     

Ježek Pellś maraton Kněžice  XCM                         50 Kč                   350 Kč                                    250 Kč                          

O Putovní pohár Barchanu Jemnice XCM             50 Kč                   300 Kč                                    200 Kč        

Vysočina cycling Třebíč      XCO                              50 Kč                   100 Kč                                           0                         

RS Sport Bike Silvini Čeřínek   XCO                         50 Kč                   100 Kč                                           0                 

Rynárecká bejkovna Rynárec  XCO                        50 Kč                   100 Kč                                           0             

Jihlavská 24 Km Zborná    XCM                                 0 Kč                        0 Kč                                           0               

Celkové startovné pře slevou                  350 Kč                1200 Kč                                                              

Sleva na startovném pro přihlášené do celého seriálu  je  50 %  

- přihláška jednotlivce k závodům celého seriálu pro žákovské kategorie 

 175,-Kč( jeden závod 25,00 kč) 

- přihláška jednotlivce k závodům celého seriálu ostatní kategorie                                           

600,-Kč  (jeden závod 86,00 Kč )                          

Způsob zaplacení startovného na jednotlivých závodech stanoví pořadatel  závodů sledujte 

www stránky pořadatelů ! 

 

Seriál závodů ECOREM VYSOČINA MTB CUP 2013                                                                                                                  

je zapsán v krajském kalendáři závodů Českého svazu cyklistiky- Krajský svaz Vysočina                           

schváleno  Třešti dne 10. prosince 2012  

 Miroslav Straka                                                                          Vítězslav Patry  

Předseda KV ČSC Vysočina                                                        Ředitel seriálu 

 

mailto:info@vysocinamtbcup.cz
http://www.vysocinamtbcup.cz/


Ceny pro celkové vítěze seriálu 

ECOREM VYSOČINA MTB CUP 2013 

Talent  VYSOČINY  MTB  2013                                      Nejlepší závodník VYSOČINY MTB 2013                      

Kategorie  ( M15/Ž15/MJ/ŽJ )                                          Kategorie  ( M19/M30/M40/M50/Ž )                                        

1. místo :  Pohár + věcné ceny                                               1. místo : Pohár + věcné ceny 

 

 

Mladší žáci (M13 / 2001 – 2001 / 10 – 12 roků )                                                                                                                                      

1.místo:  Dárkový poukaz 300,- Kč   Velosport Valenta  + věcné ceny Pekařství Velíšek  

2. místo: Dárkový poukaz 200,- Kč   Velosport Valenta  + věcné ceny Pekařství Velíšek  

3.místo:  Dárkový poukaz 100,- Kč   Velosport Valenta  + věcné ceny Pekařství Velíšek  

4.místo: Věcné ceny Autopneu centrum  + Pekařství Velíšek 

5.místo: Věcné ceny Autopneu centrum  + Pekařství Velíšek 

 

Mladší žákyně (Ž13 / 2001 – 2001 / 10 – 12 roků )                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.místo: Dárkový poukaz  300,- Kč   Velosport Valenta  + věcné ceny Pekařství Velíšek  

2. místo: Dárkový poukaz  200,- Kč   Velosport Valenta  + věcné ceny Pekařství Velíšek  

3.místo:  Dárkový poukaz  100,- Kč   Velosport Valenta  + věcné ceny Pekařství Velíšek  

4.místo:  Věcné ceny Autopneu centrum  + Pekařství Velíšek 

5.místo: Věcné ceny Autopneu centrum  + Pekařství Velíšek  

 

Starší  žáci (M15 /2000 – 1998 / 13 – 15 roků)                                                                                                                                

1.místo:  Dárkový poukaz  1500,- Kč   Rejoice + věcné ceny Pekařství Velíšek  

2. místo: Dárkový poukaz  1000,- Kč   Rejoice + věcné ceny Pekařství Velíšek  

3.místo: Dárkový poukaz    750,- Kč   Rejoice + věcné ceny Pekařství Velíšek  

4.místo: Dárkový poukaz    500,- Kč   Rejoice + věcné ceny Pekařství Velíšek  

5.místo: Dárkový poukaz    250,- Kč   Rejoice + věcné ceny Pekařství Velíšek  

 

Starší  žákyně (Ž15 /2000 – 1998 / 13 – 15 roků)                                                                                                                              

1.místo:  Dárkový poukaz  1500,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny Pekařství Velíšek  

2. místo: Dárkový poukaz  1000,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny Pekařství Velíšek  

3.místo:  Dárkový poukaz    750,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny Pekařství Velíšek  

4.místo:  Dárkový poukaz   500,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny Pekařství Velíšek  

 5.místo: Dárkový poukaz   250,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny Pekařství Velíšek  

 

Junioři (MJ / 1997 – 1995 / 16 – 18 roků )                                                                                                                                                           

1.místo:   2000 Kč + věcné ceny Pekařství Velíšek  

2. místo:  1500 Kč + věcné ceny Pekařství Velíšek  

3.místo:  1000 Kč + věcné ceny Pekařství Velíšek  

4.místo:  Věcné ceny EXTE + Autopneu centrum  + Pekařství Velíšek   

5.místo:   Věcné ceny  EXTE + Pekařství Velíšek  

 

Muži Elite (M 19 / 1994 – 1984 / 19 – 29 roků ) 

1.místo:   2000,- Kč + věcné ceny Pivovar Ježek  + Pekařství Velíšek  

2. místo:  1500,- Kč + věcné ceny Pivovar Ježek  + Pekařství Velíšek  



3.místo:  1000,- Kč + věcné ceny Pivovar Ježek + Pekařství Velíšek  

4.místo:  Věcné ceny  EXTE + Pivovar Ježek  + Pekařství Velíšek  

5.místo:  Věcné ceny EXTE + Pekařství Velíšek  

 

 Muži Expert (M30 / 1983 – 1974 / 30 – 39 roků ) 

1.místo:   2000,- Kč + věcné ceny Pivovar Ježek  + Pekařství Velíšek  

2. místo:  1500,- Kč + věcné ceny Pivovar Ježek + Pekařství Velíšek  

3.místo:  1000,- Kč + věcné ceny Pivovar Ježek + Pekařství Velíšek  

4.místo:  Věcné ceny EXTE + Pivovar Ježek  +  Pekařství Velíšek  

5.místo:  Věcné ceny EXTE + Pekařství Velíšek  

 

Muži Masters I. (M40 / 1973 a 1964 / 40 – 49 roků ) 

1.místo:  Dárkový poukaz  2000,- Kč   Autopneu centrum + věcné ceny Pivovar Ježek + Pekařství Velíšek                                  

2. místo: Dárkový poukaz  1500,- Kč   Autopneu centrum  + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

3.místo:  Dárkový poukaz  1000,- Kč   Autopneu centrum  + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

4.místo: Věcné ceny EXTE + Pivovar Ježek  +  Pekařství Velíšek  

5.místo: Věcné ceny  EXTE + Pekařství Velíšek   

 

Muži Masters II. (M50 / 1963 a starší / 50 roků a starší ) 

1.místo:  Dárkový poukaz  2000,- Kč   Autopneu centrum + věcné ceny Pivovar Ježek + Pekařství Velíšek                                    

2. místo: Dárkový poukaz  1500,- Kč   Autopneu centrum + věcné ceny  Pekařství Velíšek                                                

3.místo: Dárkový poukaz  1000,- Kč   Autopneu centrum  + věcné ceny  Pekařství Velíšek                                                 

4.místo: Věcné ceny EXTE + Pivovar Ježek  +  Pekařství Velíšek  

5.místo: Věcné ceny  EXTE + Pekařství Velíšek  

 
Ženy (Ž / 1995 a starší / 19 a starší ) 
1.místo:  1500,- Kč + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

2. místo: Dárkový poukaz  1000,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

3.místo:  Dárkový poukaz   750,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

4.místo:  Dárkový poukaz   500,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

5.místo:  Dárkový poukaz   250,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

 

Juniorka (ŽJ /1997-1995 / 16 – 18 roků ) 

 1.místo: Dárkový poukaz  1500,- Kč   Kalas sportswear + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

Ženy Masters  (Ž 40 / 1973 a starší / 40 roků a starší ) 

1.místo: Dárkový poukaz  1500,- Kč   Rejoice + věcné ceny  Pekařství Velíšek 

 

 

Slavnostní vyhlášení ECOREM VYSOČIMA MTB CUP 2013 bude 

uskutečněno 28. září 2013  Jihlavská 24 km  Zborná 

 

 



 


