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ČESKÝ POHÁR MTB XCO 2020 PLZEŇSKÝ KRAJ   
1. závod Českého poháru série STRABAG MTB CUP 2020 kat. C1 

                                                                                            Město Touškov | 4.-5.7.2020 
 

 

 

Termín|date   Pátek 3.7. – Neděle 5.7. 2020     Friday 3.7. to Sunday 5.7.2020 

 
 Místo|location 
 

viz mapa |see map 

   
  Sektor A - Parkoviště 1, týmové stany   
  Sektor B - Parkoviště 2, karavany   
  Sektor C – Parkoviště 3, osobní vozy   

  
  Sector A - Parking No.1, team tents 
  Sector B - Parking No.2, caravans 
  Sector C - Parking No.3, personal cars 

 Stavba|setup 

 
  Čtvrtek  2.7.     16:00 – 19:00 
  Pátek     3.7.      9:00 – 19:00  
  Sobota   4.7.      7:30 – 10:00 
 

 

 Demontáž|teardown  Sektor A nejdříve neděle 5.7. v 17:00   Sector A first Sunday 5.7. – 5:00 p.m. 

 Rezervace|booking 
 tento formulář přes e-mail do 28 června 2020  24:00 hod. 

         ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Receipt till 28 Jun 2020: regular payment due as list 

 Přihlášky|registration 

  konec přihlášek  |deadline  :                                      28.6.2020    24:00 hod. 
  kontakt pro zaslání přihlášky | send form to : info@tjsokolmestotouskov.cz 
 

Kdo neobdrží do 1.7.2020 (včetně) písemné (e-mail) potvrzení o 
rezervaci, tak jeho Přihláška není v pořádku a není platná ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Someone who has not received a written acknowledgment until 1.7.2020, this 
registration is duly unwithered and therefore not valid! 
   

 Ostraha|security 

 
Sektor A,B – bude hlídán denně od 19:00 do 7:00 (pá-ne). 

  The Sector A,B –will be guarded everyday by a security service from  
  7 p.m. till 7 a.m. (Friday till Sunday). Any liability is excluded. 
 

 

 

 

 

 

 

TEAM AREA   
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Rezervace |  Registration  
Prosím vyplňte čitelně všechna pole. Díky! | Please fill in each field completely and readable. Thank you! 

 

 
 
 
 

 
                TEAM  ( Sektor A, B ) 
  Týmy a servisní partneři  |  only for teams and their supporters 
 
Tým, Společnost | team, company ....................................................................................................... 

Adresa | adress   ....................................................................................................... 

      ....................................................................................................... 

     ....................................................................................................... 

IČ, DIČ | ID, VAT Nr.   ....................................................................................................... 

Kontaktní osoba | contact person    Paní | Mrs.                     Pan | Mr. 

Jméno  | name    ....................................................................................................... 

Telefon, Mobil  | phone, mobile phone ....................................................................................................... 

Email       ....................................................................................................... 

                                                Sektor  A                 Sektor B    

 

  

Sektor A - 500,-Kč/za víkend    |  per week 

Sektor B -300,-Kč/za víkend      | per week 

 

Velikost sektorů je cca. 30 m2. Platba pouze předem na účet po zaslání faktury. Není možné platit na místě. Tým si 
může objednat  více míst. Po uhrazení poplatku Vám bude zaslán mailem parkovací lístek opravňující využívat 
příslušný sektor. 

 

 

 

 

Kontaktní údaje  | Contact details 

Poplatky za místo pro týmy  | stand rates for Teams 
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Sektor A - Parkoviště 1 ( třešňovka ) | Parking 1  
- prioritně - UCI týmy, národní týmy, top 10 týmů z průběžného pořadí Českého poháru MTB 2019, případně další 
dle rozhodnutí ředitele závodu další týmy dle pořadí Českého poháru MTB 2019 
- priority for UCI teams, national teams, top 10 czech teams or another teams according to the decision of the 
race director ,other teams according to the Czech Cup MTB 2019 
 

Sektor B - Parkoviště 2 | Parking 2  
- další týmy a karavany 
- other teams, caravans 

Sektor C - Parkoviště 2 | Parking 2  
- osobní vozy 
- personal cars 

V.I.P.parking  

- V.I.P.parking + pořadatel! ZÁKAZ parkování týmových vozů ! ZÁKAZ stavění týmových stanů! 
- V.I.P. parking + staff! Team Car Parking prohibition! Prohibition of building team tents! 

 
Upozornění pro všechny týmy – dodržujte pravidla parkování a týmových stání v tomto dokumentu! 
Nedodržení pravidel může vést k nepřipuštění závodníků na start! 
Notices for all teams - Follow the rules for parking and team standings in this document! Rule violation may cause 
the racers to not be allowed to start! 
 

 

 

 

 

Za klub, tým, společnost potvrzuji výše uvedenou rezervaci týmového stání pro závod ČESKÝ POHÁR MTB XCO 
2020 – PLZEŇSKÝ KRAJ , pořádaný v Městě Touškově. 

On behalf of the named company, I confirm this booking to exhibit at the Czech MTB Cup 2020 – Město Touškov 
and authorize payment per details above. 

 

 

 

________________________________    _____________________________________ 

Místo, Datum | Place, Date                                                            Podpis, razítko | Signature, Stamp 

 

Žádáme o provedení platby jakmile dostanete fakturu. / Stavba je možná pouze po zaplacení. 

Please transfer the stand fee when you have received an invoice. / Composition is only possible after receipt of payment. 

Podpis  | Signature 
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GENERÁLNÍM PARTNEREM ZÁVODU PRO ROK 2020 pořádaný v Městě Touškově je:  

 

 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

HLAVNÍMI PARTNERY závodu pro rok 2020 pořádaný v Městě Touškově jsou: 

 

 

 

 

           město               TJ Sokol 
                  Město Touškov               Město Touškov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nutrend nachystal balíček produktů vhodných na trénink i na závody. Pokud budete závodit, 

určitě se bude hodit. KUPUJ: https://bit.ly/3cZenyB 


