
TJ RADON Vysoká Pec  
pořádá 

 
1. ročník 

 

RADON BIKE PEC 2021 
MTB cross – country 

 

Termín:  neděle 6.6. 2021 
Místo: Vysoká Pec – Rudné, RADON ARENA 

Start první kategorie: 9:30 hodin 
prohlídka tratí: od 8:30 

(časy startů jsou orientační, pořadatel si vyhrazuje právo starty sloučit) 
 

 
Kategorie a délky tratí:  
 Vyhlašovat budeme dle těchto kategorií. Do CHP budou započítávány výsledky a body dle 

  pravidel CHP 
  
                 trať         kluci        děvčata 
Prťata- kola - chlapci, dívky, 15-16        300 m            9:30        9:40       1x      BÍLÁ 
Prťata- mimina + odrážedla 17 - mladší  100 m            9:50 
Předžáci, předžákyně  13-14   1,5/1 km 10:00         10:15      3x/2x MODRÁ 
Nejmladší žáci, žákyně 11-12   2,4 / 1,6 km 10:45         11:00      3x/2x ZELENÁ 
Mladší žáci, žákyně  09-10   3,2/ 2,4 km 11:15       11:17      4x/3x ZELENÁ 
Starší žáci   07-08   6 km              11:35             4x      ČERVENÁ

 Starší žákyně   07-08   4,5 km         11:37      3x      ČERVENÁ 
Mladší dorci   05-06   12 km  12:30           3x      ČERNÁ 
Starší dorci   03-04   16 km  12:30           4x      ČERNÁ 
Muži    02-82   16 km  12:30             4x      ČERNÁ 
Veteráni    81 - starší  12 km  12:30             3x      ČERNÁ 
Mladší dorky   05-06   8 km         12:35      2x      ČERNÁ  
Starší dorky   03-04   8 km         12:35      2x      ČERNÁ 
Ženy    02-87   8 km         12:35      2x      ČERNÁ 
Veteránky    86 - starší  8 km         12:35      2x      ČERNÁ 
 
 
Startovné:  Prťata 50,- Kč, žáci 100,- Kč, starší 150,- Kč 
 
Prezentace:  od 8:30 hodin – vždy nejdéle 1 hod před startem kategorie 
 
Přihlášky: Mail:    tjradon@seznam.cz 

Tel: 602428446  
 vše do pátku 4.6.  2021 do 18:00 
Výjimečně na místě u prezentace - !!do 9:30!!  



Vyhlašování výsledků: 

  Prťata  -  10:30 
  Žactvo  -  12:00 
  Ostatní – po skončení všech závodů 
  První tři v každé kategorii – věcné ceny 
 
Parkování:  u Kaňky, za ÚSP, na Otočce – Pořadatel bude k dispozici… 
 

 Občerstvení: hromada dobrot, teplá jídla, pití v našem Bufíčku!!!  
 
 Motto závodu: 
   „.....přijďte si s námi zazávodit na skvělých tratích....!!!“ 
 
 Kontakty: Jan Kříž – 602428446, Ondřej Pávek - 725858583 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADON BIKE PEC - pravidla a podmínky  
  
Pravidla závodu:  

-závod MTB je v terénu – obsahuje jak zpevněnou cestu, tak lesní, travnatý terén a přírodní 

překážky.   

-délka tratí je podle kategorií  

-tratě budou připraveny v sobotu 6.6.2020 od 9:30 hodin – mohou se vyzkoušet – vše pod  

 dohledem rodičů (trenérů), na vlastní nebezpečí !!!  

-po celou dobu závodu musí mít závodník nasazenou a připnutou helmu  

-závod je vypsán jako soutěž jednotlivců (po kategoriích)  

-vítězem se stává ten závodník, který v příslušné kategorii dojede do cíle jako první -

pořadí jednotlivců v příslušné kategorii je dáno pořadím, jak dojedou do cíle, pro  

informaci se měří čas (celkový)  

-příslušnost do věkové kategorie je dána ročníkem narození  

-u kategorií se stejnými objemy mohou být starty sloučeny  
   
Podmínky závodu:  

-Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí, zodpovídají rodiče nebo doprovod.  

-Žádný závodník nesmí ohrožovat své okolí ani jiné účastníky.  

-Závodníci a jejich doprovod nebudou nijak omezovat průběh závodu, jsou povinni dbát na  

 bezpečnost, dodržovat pokyny pořadatelů, ctí pravidla slušného chování a nesou   veškerou 

odpovědnost za škodu, kterou způsobí sobě, pořadateli nebo třetí osobě. -Pořadatel si 

vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu  

 nepředvídatelných okolnosti.  

-Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních  

 podmínek (voda, zima, bouřky …) je možné, že bude opožděn nebo zrušen.  

-Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k 

vlastní propagaci bez nároku na honorář.  

-Cyklistická helma je povinná!  
  

  
Ochranná opatření v souvislosti s rizikem nákazy onemocnění covid-19: 

Prezentací a zaplacením startovného každý závodník čestně prohlašuje a potvrzuje, že je u 

něj a všech případných osob, kteří jej na akci doprovázejí, splněna minimálně jedna 

z následujících podmínek pro možnou účast v závodu: 

 

a) absolvoval negativní RT-PCR test nejdéle 7 dnů před začátkem akce; 

b) absolvoval negativní antigenní test nejdéle 72h před začátkem akce; 

c) má k dispozici certifikát od Ministerstva zdravotnictví o ukončeném očkování a od 

aplikace druhé́ dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní; 

d) má k dispozici potvrzení o onemocnění COVID-19, od kterého uplynula doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; 

 

Prezentací a zaplacením startovného každý závodník dále čestně prohlašuje, že:  

 



a) mu (včetně osob, které jej na akci doprovázejí) není známo, že by měl/a aktivní 

onemocnění COVID-19 či jiné přenosné onemocnění; 

b) mu (včetně osob, které jej na akci doprovázejí) není známo, že by přišel/a do kontaktu s 

osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na něj z toho důvodu uvalena 

karanténa; 

c) netrpěl v posledních třech týdnech a netrpí zhoršením zdravotního stavu ve smyslu kašle, 

dechových obtíží či zvýšené teploty, pocitů celkové slabosti či bolestí svalových skupin nebo 

kloubů; 

d) je mu (včetně osob, které jej na akci doprovázejí) známo, že zamlčením výše uvedených 

skutečností může vážně ohrozit zdraví ostatních účastníků akce; 

e) je si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření 

nakažlivé choroby; 

f) bude on sám (včetně osob, které jej na akci doprovázejí) v maximální nezbytné míře 

dodržovat platná aktuální ochranná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.  
  
  
 

 

V DOBĚ ZÁVODU PLATÍ ZÁKAZ VSTUPU NA TRAŤ!  
  
  

  
  
  

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA LOUKY!!  
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