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30.6.– 1. 7. 2012 

King of Špičák 
XC/DH RACE 

 
Kombinace Cross Country a Downhillu ve dvoudenním 
jedinečném závodě horských kol v Kona Bike Parku na 
šumavském Špičáku určený pro všechny příznivce 
mountainbikingu!  

O titul King of Špičák budou soutěžit účestníci jedoucí oba ze 
závodů XC i DH na jednom kole!! Celkové pořadí bude 
vytvořeno podle součtu bodových zisků za umístění v 
jednotlivých závodech. 
Jako vedlejší kategorie bodou hodnoceni účastníci obou 
závodů jedoucí na dvou různých kolech. Dílčí výsledky budou 
vyhlášeny i pro oba jednotlivé závody.  
 
 Ceny: v celkové hodnotě 50.000 Kč 
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PROPOZICE 

Místo konání: Kona Bike Park Špičák 
Pořadatel: Bike Park Špičák 
Datum konání: 30.6. – 1. 7. 2012 
Ředitel závodu: Radek Vaniš 
Hlavní rozhodčí: Jan Kasík 
Velitel tratě: Jan Ofner 
Zdravotnické zabezpečení: HS Špičák 
Příhlášky: do 29.6.2012 www.spicak.cz 

Startovné pro jeden nebo oba závody:  
potěr-předžáci zdarma 
ml. žáci-kadeti 50 Kč 
junioři- veteráni 150 Kč 
při dohlášení na místě +100 Kč 

PROGRAM: 

Sobota 30. 6.2012 
závod cross country 

Časový harmonogram: 

do 10:00 Prezentace závodníků   délka závodu 
1kolo 1,7km 

starty 
kategorií       

10:30 POTĚR (r.nar. 2004 a ml.) U7 2 mini kolo 
10:45 NÁBOR (2002-2003) U9 3 mini kola 

11:00 PŘEDŽÁCI, 
PŘEDŽÁKYNĚ (2000-01) U11 2 malá kola 

11:15 MLADŠÍ ŽÁCI a 
ŽÁKYNĚ (1998-99) U13 3/2 střední kola 

11:45 
 
12:10 

STARŠÍ ŽÁCI a 
ŽÁKYNĚ (1996-97) 
KADETKY (1994-95) 
JUNIORKY (1992-93)  
ŽENY (1991 a st.) 
VETERÁNI (1969 a st.) s 
licencí! 
MUŽI HOBBY (1991 a st.) 
bez licence 

U15 
U17w 
Juniorinen 
Damen 
Senioren 
Hobby 

3/2 velká kola  
3 velká kola  
4 velká kola  
4 velká kola  
5 velkých kol  
5 velkých kol  
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KADETI (1994-95) 
JUNIOŘI (1992-93)  
MUŽI–ELITE (1970-1991) s 
licencí ! 

  
13:00 
 
 

U17m 
Junioren 
Elite 

4 velká kola 
5 velkých kol 
6 velkých kol 

Vyhlášení výsledků mládežnických kategorií 30 min po dojetí závodu 

 

Neděle 1. 7. 2012 

Speed Downhill 
Trať: Black friday 
Kategorie: Muži, Ženy 
Startovat v závodu mohou Kadeti a starší. 
Povinné vybavení: přilba, chránič páteře 
 
Časový harmonogram: 
8:30 - 11:00 prezentace závodníků 
 
9:00-11:30 volný trénink 

   

 
12:00 start prvního kola 
 
14:00 start druhého kola 
 
Do výsledků se započítává pouze lepší jízda ze dvou. 
 
 
Vyhlášení výsledků v prostoru cíle 30 min. po dojetí všech závodníků druhého 
kola. 
 
Kategorie pro celkové výsledky součtu obou závodů: Muži, Ženy (jedoucí na 
jednom kole) 
 
Za jednou (stejné) kol se považuje kolo se stejným rámem (výrobním číslem) 
Účastníci závodu mají po zaplacení startovného nárok  na slevu na jízdenky 
bodové, jedno a dvoudenní ve výši 20% . 
 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny kategorií v závislosti na počtu 
závodníků. 


