
                             Český pohár  Top on Trail   DH cup 2021
Propozice

Pořadatel:
SK Grafobal ve spolupráci s Bikepark  Ještěd
     
Termín závodu: 11-12.9.2021

Místo závodu: Liberec – Ještěd  ( lanová dráha Skalka ) 
https://www.skijested.cz/areal/lanovka-skalka

Trať: obnovené DH trať, 1750 metrů , převýšení 350 metrů .
Systém závodu: dvě měřené jízdy. semifinále+finále. Do finále postoupí všichni jezdci, kteří
dokončí semifinálovou jízdu.

Licence: není podmínkou . 
Držitel licence ČSC, nebo UCI, získá ke startovnému dárek/bonus a můžou bodovat
do celkového pořadí ČP. 

Vypsané kategorie:
Ženy                 15-99 let   (2006 - 1922)
Naděje              10 -14 let  (2011 - 2007)
Kadet                15 - 16 let (2006 - 2005)
Junior                17 - 18 let (2004 - 2003)
Hobby               19 - 34 let  (2002 - 1987)
Masters 35+      35 - 44 let (1986 -  1977) 
Masters 45+      45 – 99 let (1976 - 1922) 
Elite                  19 - 34 let   (2002 - 1987)
Enduro              15 - 99 let  (2006 - 1922)

Závod je určen pro sjezdová a endurová kola. 
Není určen pro Ebike. Jakákoliv pomocná síla je zakázána.

Povinná výbava: Pro závody ve sjezdu jsou závodníci, s výjimkou kategorie Elite, povinni 
nosit integrální přilbu s neodnímatelných chráničem brady, chrániče páteře, kolen, loktů a 
rukavice s dlouhými prsty. Doporučují se zpevněné kalhoty i na stehnech a holeních. U 
kategorie Elite je povinná výbava pouze integrální přilba, ostatní výbava je pro tuto 
kategorii důrazně doporučená!

Kancelář závodu + registrace : u pokladen

Startovné + vývoz na 2 dny :  1.200,-Kč  + 50,-Kč  vratná záloha na kartu

Registrace: do 9.9.2021 do 24,00 hod.na www.moravskoslovenskydhcup.eu
Jezdci, kteří se nezaregistrují přes internet budou platit poplatek 100,-Kč .

Ubytování : apartmány v okolí areálu,  nebo Hotel Můstek,  https://www.skijested.cz/leto-
2021/sluzby/ubytovani-hotel-mustek 

Parkování : velké centrální parkoviště u cíle 

http://www.moravskoslovenskydhcup.eu/
https://www.skijested.cz/leto-2021/sluzby/ubytovani-hotel-mustek
https://www.skijested.cz/leto-2021/sluzby/ubytovani-hotel-mustek


Časový plán:      Sobota : 11.9.2021

09:00 – 10:00             uzavření tratě – možnost pouze pěší prohlídky schválení tratě závodu
10:00 – 17:30 volný trénink bez pořadatelského zajištění
09:00 – 13:00 registrace přihlášky pro všechny kategorie

POZOR: v neděli již není možné se registrovat !!! v případě, že se v sobotu nemůžeš 
dostavit k registraci, tak požádej kolegu o převzetí startovního čísla.

neděle: 12.9.2021
 
09:00 – 10:30 možnost volného tréninku
11:00 start  semifinálové jízdy
13:30 start  finálové jízdy
30 min po dojezdu vyhlášení výsledků pro všechny kategorie

Minimální prémie: Celkem 30.000,-Kč
Elite: 
1.místo 5.000,-kč   2.místo 3.000,-Kč   3.místo 2.000,-Kč   4.místo 1500,-   5.místo   1.000,-
Kč 

Ženy:
1.místo 2.000,-Kč   2.místo 1.500,-Kč   3.místo 1.000,-Kč 

Junior:
1.místo 2.000,-Kč   2.místo 1.500,-Kč   3.místo 1.000,-Kč 

Master bez rozdílu věku
1.místo 2.000,-Kč   2.místo 1.500,-Kč   3.místo 1.000,-Kč

Hobby + Kadet + enduro
1.místo 1.500,-Kč 

Vyhlášení vítězů ::                                            
Ženy:                     trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Naděje:                  trofej/pohár +  věcné ceny
Kadet :                   trofej/pohár + finanční prémie +  věcné ceny
Junior :                   trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny  
Master 35+ /  45+  trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny    
Hobby :                  trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny
Enduro :                 trofej/poháry +finanční prémie + věcné ceny
Elite:                       trofej/pohár + finanční prémie + věcné ceny

Finanční prémie se udělují v případě, že v dané kategorii startuje alespoň 6 jezdců a celkový 
počet startujících je větší než 130 jezdců. Každý jezdec může být vyhlášen jen v jedné 
kategorii. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění a změny v rozpisu závodu.

Infolinka k závodu : 602553211 – hlavní pořadate


