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IZOMAT MTB CUP 2021 

Český pohár horských kol 2021  Cross-Country   -  1. závod   -  UCI C1 kategorie  

 

22.5.2021 

ZADOV   
ZADOV, Churáňov, běžecký stadion    N 49.068,  E 13.620,       

 

KONTAKT: 

Pořadatel:  Ing. Luděk Sáska  

Ředitel závodu:  Ing. Luděk Sáska,  737 224 397, mtb@lazadov.cz  

 

Internet:   http://www.zadov.cz/mtb 

 

COVID PRAVIDLA AKCE:  

 

1. Respirátory 

Všichni účastníci akce jsou povinni používat po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích 

cest (nos, ústa) min. kategorie FFP2, ochranný prostředek dýchacích cest mohou sportovci  odložit 

pouze při výkonu sportovní činnosti a pouze po dobu této sportovní činnosti. 

2. Povinnost všech účastníků akce předložit ke kontrole pořadateli test na COVID: 

2.1. osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

2.2. osoba absolvovala nejdéle před 48 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 

s negativním výsledkem, nebo 

2.3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 

onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 

podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě 

jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

2.4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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 90 dní, potvrzení od lékaře na tato data je nutné 

 Přičemž VŽDY se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 

 

Výsledky testů, potvrzení a selfreport-formulář musí mít všichni účastníci akce připravené v originále 

k odevzdání pořadateli závodu!  

Akce je pořádána bez diváků 
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3. Celý areál závodů bude uzavřen pro diváky a veřejnost mimo rezidentů a akreditovaných. Vstup do 
areálu závodů a účast na závodech bude umožněna pouze členům výprav a závodníkům, kteří  

A) Projdou Akreditací A – viz BOD 2 
B) vyplněným formulářem selfreportingu  (příloha 1 těchto propozic) 
C) týmovým seznamem pro vydání startovních čísel  (příloha 2 těchto propozic) 

a u vchodu do areálu závodů jim bude změřena teplota. Všichni účastníci závodů budou označeni  
identifikační páskou opravňující ke vstupu a pohybu v areálu. Páska je nepřenosná!  POZOR tato část  
bude probíhat na parkovišti KOBYLA    A-POINT (viz mapa na další straně) ! 
 
Osoba, která nevyplní selfreporting formulář, nebo jí bude naměřena teplota vyšší než 37,5 °C, nebude  
vpuštěna do areálu závodu. 
 
Z důvodů omezené kapacity pro tuto akci bude limitován počet účastníků za jednotlivé týmy:  
1 závodník = max 1 člen týmu! 
 
Všichni sportovci a členové realizačního týmu jsou povinni v areálu konání sportovní akce nosit 
prostředky k ochraně dýchacích cest (rouška, respirátor) kat. FFP2. Tato povinnost se nevztahuje na 
sportovce, v průběhu samotného závodu nebo tréninku.  Všichni účastníci jsou povinni dodržovat 
ochranné rozestupy 2m, mimo závodníků během závodu. 
 
Při jakémkoliv porušení organizačních pokynů si organizační výbor vyhrazuje odebrání akreditační 
pásky a tím je daná osoba vyloučena z dalšího průběhu akce.  
Ubytování řeší každý tým individuálně.  
Mimo interních nařízení ČSC a UCI jsou všichni účastníci povinni řídit se platnými vládními opatřeními. 
https://covid.gov.cz/. 

 
 

 

POZOR!  MOŽNOST TESTOVÁNÍ NA MÍSTĚ ! 

Od čtvrtka od 16 hodin bude možnost antigenního testování na COVID  
v prostoru parkoviště Kobyla– přímo u A-POINTu 
– viz níže MAPA AKREDITACE 

Provozní doba testovacího místa: 

Čtvrtek  16-20 hod 
Pátek  8-20 hod 
Sobota  8-12 hod 

Cena testu: 

Pro ty kdo se prokážou libovolnou českou kartou pojištěnce zdravotní pojišťovny je test zdarma. 
Pro zahraniční účastníky, nebo pro ty kdo absolvovaly oficiální AG test v posledních 3 dnech před 
tímto je cena 350 Kč nebo 15€. 
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KANCELÁŘ ZÁVODU: 

Sporthotel Olympia, Zadov - Vstup pouze pro vedoucí jednotlivých týmů.  

TRAŤ: 

mapa okruh elita    https://mapy.cz/s/boverecaco  

okruh délka 4400m /140m stoupání na okruh,   lesní cesty, louky, pěšiny, meze, singly v okolí 

běžeckého lyžařského stadionu  Churáňov a lanové dráhy Zadov-Churáňov 

KATEGORIE, PŘIHLÁŠKY: 

Startovné : 

Junioři (-rky), Kadeti (-tky), 400 Kč  

Elita/U23, Ženy/U23  500 Kč   

Registrace bude spuštěna od 22.4. do čtvrtka 20.5. do 12:00 

Přihlášení na závod je možné pouze on-line  -    https://cycling.sportsoft.cz  

Pozor!  Registrovat se musí závodníci, ale i všichni členové týmů !    

 

Pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu nemůže se do závodu přihlásit na místě! 

Startovné musí závodník během přihlašování přes internet uhradit on-line platbou platební kartou, dle 

instrukcí na přihlašovací stránce. Tato platba proběhne automaticky ihned po přihlášení do závodu. 

Bez platby není přihláška do závodu platná a takový závodník bude ze startovní listiny vyřazen 

 

Všichni vedoucí týmů jsou povinni vyzvednout startovní čísla pro tým v kanceláři závodu nejdéle 60 

minut před startem dané kategorie (kadeti a kadetky pouze v pátek).  

Hodinu před startem kategorie jsou prezentace a výdej startovních čísel pro danou kategorii uzavřeny. 

Závod českého poháru Zadov je v souladu s Licenčním řádem ČSC 2021 vypsán pro tyto kategorie: 

 

Časomíra:   

Čipy ve startovním čísle, plně digitalizovaná, SportSoft s.r.o., www.sportsoft.cz  

Live timing na www.sportsoft.cz  

Video streaming závodu na Youtube kanálu Sportsoft https://www.youtube.com/sportsofttiminglive 

ČASOVÝ PLÁN: 

Středa 19.5.2021 

8:00-16:00  v provozu A-POINT  - první akreditace a výdej id. pásek  (Parkoviště Kobyla) 

    v provozu P-POINT – registrace týmových stání (Parkoviště Churáňov) 

 

Čtvrtek  20.5.2021 

8:00-20:00  v provozu A-POINT  - první akreditace a výdej id. pásek  (Parkoviště Kobyla) 

    v provozu P-POINT – registrace týmových stání (Parkoviště Churáňov) 

Kadeti           15 – 16 let   (*2006-2005)  
Junioři          17 – 18 let   (*2004-2003)   
U23         19 – 22 let       (*2002-1999)    
Elita Muži 23 – .. let       (*1998-a st.)   
  

Kadetky 15 – 16 let   (*2006-2005)  
Juniorky        17 – 18 let   (*2004-2003)   
U23         19 – 22 let       (*2002-1999)    
Elita Ženy  23 – .. let       (*1998 a st.)   

https://mapy.cz/s/boverecaco
https://cycling.sportsoft.cz/
http://www.sportsoft.cz/
http://www.sportsoft.cz/
https://www.youtube.com/sportsofttiminglive


 

 

Pátek  21.5.2021 

7:00 – 22:00  v provozu A-POINT  - první akreditace a výdej id. pásek  (Parkoviště Kobyla) 

    v provozu P-POINT – registrace týmových stání (Parkoviště Churáňov) 

17:00 - 19:00      kancelář závodu Sporthotel Olympia 

17:00 - 19:00      neoficiální trénink  

19:30            online schůze manažerů týmů –Youtube kanál Sportsoft 

          https://www.youtube.com/sportsofttiminglive 

 

Sobota  22.5.2021 

7:00-12:00  v provozu A-POINT  - první akreditace a výdej id. pásek  (Parkoviště Kobyla) 

    v provozu P-POINT – registrace týmových stání (Parkoviště Churáňov) 

8:00 - 14:30    kancelář závodů Sporthotel Olympia    

8:00 - 9:00  oficiální trénink se start.čísly! 

9:00   AKCE 1  Kadeti, Kadetky 

11:00                AKCE 2  Junioři   UCI C1  

12:30 - 13:30  oficiální trénink se start.čísly! 

13:30               AKCE 3  Ženy Elite + U23  UCI C1, Juniorky UCI C1,    

15:30               AKCE 4  Muži Elite + U23  UCI C1 

Vyhlášení  výsledků vždy po dojezdu kategorie ! 

Všichni účastníci jsou povinni po ukončení jejich AKCE opustit prostor závodu! 

 

UCI BODY a CENY:   

UCI body – dle rozpisu UCI pro závody UCI C1  pro kategorie Muži Elite, Ženy Elite, Junioři, Juniorky 

Finanční ceny (v CZK)   

Elita Muži/Elita Ženy C1  

 
 Junioři/Juniorky C1   

 
Závodníkům budou vyplaceny odměny v Kč. Ceny budou vyplaceny pro kategorie Elita/U23 společně. 

Ostatní kategorie hodnotné VĚCNÉ ceny. Ceny pro kategorie Kadeti, Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje 

Ski areál Zadov. 

 

OSTATNÍ: 

Týmová stání: Pro rezervaci týmového stání pročtěte a použijte vlastní rezervační formulář  

na adrese :   http://www.zadov.cz/mtb/teamareazadov.pdf 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Částka 11000 9500 7500 5500 4500 3700 2800 2300 2000 1000 

Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Částka 2500 2000 1500 1200 1000 850 750 600 500 400 

https://www.youtube.com/sportsofttiminglive
http://www.zadov.cz/mtb/teamareazadov.pdf


 

Předpis:   Závodí se dle pravidel UCI a ČSC, Všeobecných pravidel pro závody horských 

    kol a tohoto rozpisu. Každý závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí.  

Zdravotní asistence:  Horská služba Zadov 388 428 193  , MUDr. Zuzana Appeltová 388 413 901 

Ubytování:    

Sporthotel Olympia, Zadov 349. tel.: +420382757300, www.sporthotelolympia.cz 

Hotel Churáňov, Zadov 13, tel.: +420607414444, www.churanovhotel.cz   

Penzion U Churáňů, Churanov 14, tel.: +420731737585, www.penzionuchuranu.cz  

Penzion pod Churáňovským vrchem, Churanov 17, tel.: +420734596505, www.churanov17.cz  

Chata Churáňov, Zadov 157, tel.: +420723939159, www.chatachuranov.cz  

Penzion Anna, Zadov 2, tel.: +420606399885, www.zadovpenzionanna.cz  

Penzion U Lenců, Zadov 18, tel.: +420606844288, www.ulencu.cz  

Ubytování U Valdeckých, Zadov 31, tel.: +420606807931,www.uvaldeckychzadov.cz   

Penzion U Horejšů, Zadov 19, tel.: +420606606887, www.sumava-zadov.cz      

Ubytování U Ryplů, Zadov 142, tel.: +420607635581, http://uryplu.sumava.net/apartmanyzadov/ 

Hotel Zadov, Zadov 350, tel.: +420602256383,  www.zadovhotel.cz  

Chata Cihelny, Zadov 24, tel.: +420777312444, www.chatacihelny.cz  

Chalupa K.Neumannové, Zadov 415, tel.: +420725098877,  www.chalupa-neumannova.cz  

Dobrá Chata, Zadov 312, tel.: +420776069756, www.dobrachata.cz 

Hotel Elsyn Dvůr, Nový Dvůr 135, tel.: +420602127790, www.elsyndvur.cz  

Ubytování řeší každý tým individuálně a prokazuje se ubytovateli udělenou výjimkou k pořádání akce.  
 

 

 

POLOHA, PŘÍJEZD: 

ZADOV   nebo  ZADOV-CHURÁŇOV – 15 km od Vimperka, Jižní Čechy, Šumava 
  
od: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 
-Žďár nad Sázavou – D1 (sjezd Velký Beranov - Humpolec) – Pelhřimov – Tábor – Milevsko – Mirovice – 
Strakonice - Vimperk (sil.č.145)-Zdíkov-Zadov ;   ze směru od Strakonic po sil.č.4 je možno využít 
zkratku – za obcí Strunkovice n.Volyňkou odbočit na sil.č. 170 – Čestice – Vacov – Stachy - Zadov 
od:  PRAHA – sil. č.4 směr Strakonice - Vimperk (sil.č.145)-Zdíkov-Zadov 
od:  PLZEŇ – Klatovy – Sušice-Kašperské Hory-Stachy – Zadov 
od:  Č.BUDĚJOVICE – směr Plzeň –Netolice-Vimperk-Zdíkov-Zadov 
od:  BRNO -Humpolec-Pelhřimov-Písek-Strakonice-Vimperk-Zdíkov-Zadov 
od:  SRN, Rakousko - A3 – Passau Mitte – richt. B12 Freyung – Phillipsreuth – Strážný – Vimperk  
(vlevo) 145 – Zdíkov - Zadov 

POZOR  od 17.5. bude, kvůli rekonstrukci, ÚPLNĚ uzavřen most na silnici č.145 na vjezdu do obce Stachy 
ve směru od Strakonic/Zdíkovce, a bude povolena POUZE doprava po místní komunikaci pro vozy do 
3,5t pro rezidenty a dopravní obsluhu obce Stachy! Bude lépe volit trasu ze Zdíkovce-křižovatka u 

benz.pumpy,  přes Zdíkov, Masákovu Lhotu a Nový Dvůr. Sledujte www stránky závodu a soc.sítě závodu 
a Poháru MTB kde budeme aktualizovat situaci.  

http://www.sporthotelolympia.cz/
http://www.churanovhotel.cz/
http://www.penzionuchuranu.cz/
http://www.churanov17.cz/
http://www.chatachuranov.cz/
http://www.zadovpenzionanna.cz/
http://www.ulencu.cz/
http://www.uvaldeckychzadov.cz/
http://www.sumava-zadov.cz/
http://uryplu.sumava.net/apartmanyzadov/
http://www.zadovhotel.cz/
http://www.chatacihelny.cz/
http://www.chalupa-neumannova.cz/
http://www.dobrachata.cz/
http://www.elsyndvur.cz/


 

Příjezd (registrace a akreditace) 
 

 

 

 



 

 
Mapa závodního okruhu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Příloha č.1 – Formulář Čestné prohlášení - selfreporting         ( ke stažení na www.zadov.cz/mtb) 
 
 

 



 

 
Příloha č.2 – Formulář týmy                               ( ke stažení na www.zadov.cz/mtb) 

  


