
Start Prezence do

Start Prezence do

(A) 2004 a st 12:00
(B) 2005-2006 12:02
(C) 2007-2008 12:04
(A) 2004 a st 13:15
(B) 2005-2006 13:17
(C) 2007-2008 13:19

14:00 13:30

14:40 14:10

15:10 14:40

15:40 15:10

16:10
po kluci 9-10

16:50
po kluci 7-8

17:15
po kluci 6

cca 17:40 17:10

Ředitel závodu: Ing. Vladimír Šmejkal, mob: 602 432 191, @: vl.smejkal@seznam.cz

Kancelář: označený stan v prostoru startu a cíle závodu

Prezence: v místě konání závodu od 8:00, nejpozději viz ČASOVÝ HARMONOGRAM

VELKÁ CENA DOMAŽLIC MTB 13. ročník
neděle 28. května 2023

4. závod AC HEATING CUP - Poháru PLZEŇSKÉHO KRAJE horských kol

Lokalita: Domažlice, lesopark Škarman, parkoviště pod Škarmanem 49°26'23.403''N, 12°56'19.832''E

Pořadatel: VELOSPORT Domažlice z.s.

BCO: zpevněné cesty, lehčí výjezdy, široká trať, technicky méně náročné

Startovné: ON-LINE: všechny kategorie platí předem na účet 1022746043/5500-Raiffeisenbank
K/H6 a K/H9-10: 200,- Kč, ŽciI/ŽkyI,ŽciII/ŽkyII: 250,- Kč, ostatní: 300,- Kč
Platba startovného až na místě s příplatkem 50,- Kč, Příchozí (registrace až na místě) s 
příplatkem 150,- Kč

ON-LINE registrace: https://www.pal-mtb.cz/index.php?paldesignindex=data/registry.php

Zdravotní asistence: zajistí pořadatel Hlavní rozhodčí: deleguje PPK*HK z.s.

Povrch tratí: XCO: zpevněné cesty, koryta, těžší výjezdy, single track, technicky náročné obtížnost je přizpůsobena věku

ČASOVÝ HARMONOGRAM

DOPOLEDNÍ PROGRAM

Kategorie Rok narození Okruhy

BCO

velký BCO zelený okruh
4 900 m
čas závodu: 1:20:00
počet okruhů bude dán na základě času 
po průjezdu 1. kola nejrychlejším 
závodníkem napříč všemi kategoriemi

9:00 8:30

expert

ženy35 1988 a st
Gravel

muži 2004 a st
ženy 2004 a st

1989-2004
masters35 1974-1988
masters50 1973 a st
ženy 1989-2004

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DOPOLEDNÍ SEKCE cca 11:30
OFICIÁLNÍ TRÉNINK NA MTB TRATI: bude umožněn dle pokynů pořadatele v den konání závodu

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Kategorie Rok narození Okruhy

XCOženy červených 5 okruhů (5 x 3600m)
12:45juniorky červené 4 okruhy (4 x 3600m)

kadetky červené 3 okruhy (3 x 3600m)

XCOmuži červených 6 okruhů (6 x 3600m)
11:30junioři červených 5 okruhů (5 x 3600m)

kadeti červené 4 okruhy (4 x 3600m)

žáci I 2011-2012 modré 3 okruhy (3 x 1700m)
žákyně I 2011-2012 modré 2 okruhy (2 x 1700m)

žáci II 2009-2010 modré 4 okruhy (4 x 1700m)
žákyně II 2009-2010 modré 3 okruhy (3 x 1700m)

kluci 7-8 2015-2016 žluté 3 okruhy (3 x 700m)
16:20

holky 7-8 2015-2016 žluté 2 okruhy (2 x 700m)

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ I ODPOLEDNÍ SEKCE: 16:00
kluci 9-10 2013-2014 zelené 3 okruhy (3 x 1300m)

15:40
holky 9-10 2013-2014 zelené 2 okruhy (2 x 1300m)

▲Časy startů a vyhlášení jsou orientační. ▲Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy počtů kol a časového harmonogramu dle aktuálního stavu tratí a počtu 
přihlášených závodníků do jednotlivých kategorií. ▲Závod končí projetím vítěze kategorie cílem, po předjetí o kolo se zbytek kol nedokončuje. ▲Startovní čísla 
jsou přidělována dle ON-LINE registrace, dále postupně dle Prezence před startem. ▲Řazení na startu je dle žebříčku UCI + celkových výsledků ACHcup 
2023 - pouze ON-LINE přihlášení. ▲Účastníci do 18let startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu! ▲Všichni účastníci jsou 
povinni dodržovat platná Pravidla ČSC a doplňovacího textu PPK*HK 2023. ▲Trať bude vyznačena dle počasí cca 5 dnů před závodem.

odrážedla mimo ACH 2019 a mladší v areálu
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ II ODPOLEDNÍ SEKCE: 18:00

kluci 6 2017 a ml bílé 2 okruhy (2 x 200m)
16:45

holky 6 2017 a ml bílé 2 okruhy (2 x 200m)


