
 
 
 
 

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

a zároveň závod Mistrovství Plzeňského kraje MTB XCO 2020 

pořádaný v Městě Touškově  

Pořadatel:  TJ Sokol Město Touškov z.s., Sportovní 476, 330 33 Město Touškov, IČ: 14703271 

   další informace k závodu najdete na www.touskov.bike 

Místo:   touškovská rokle, areál za rybníkem GPS:49.7817181N, 13.2356414E 

Termín závodu:  4.-5.7. 2020 

Ředitel závodu:  Pavel Foltýn, tel. 602 406 602, pavel.foltyn@saferoad.cz 

Manažer závodu:  ing. Kateřina Duchková, tel. 608 510 457  

Sekretář závodu:  Renata Foltýnová, tel. 602 156 062 

Vedoucí tratě:  Milan Polívka, tel. 605 106 980 

Kancelář závodu a 

doping kancelář:  areál závodu, místo startu a cíle 

Přihlášky:  Dle pravidel ČP HORSKÝCH KOL – STRABAG CUPU 2020 (www.poharmtb.cz) 

Startovné a ceny: info níže a dále dle pravidel ČP HORSKÝCH KOL – STRABAG CUPU 2020 (www.poharmtb.cz) 

Časomíra:  plně digitalizovaná, zajišťuje SportSoft 

Hlavní rozhodčí UCI:  

Hlavní rozhodčí ČSC:  

Předpis: Závodí se dle pravidel ČSC, Všeobecných pravidel pro závody horských kol a tohoto rozpisu. Každý 

závodník se závodů účastní na vlastní nebezpečí.  

Informativní schůzka: sobota 4.7.2020  v 9 hod. a v 19:00 hod.; velký stan v areálu závodu 

Trať závodu:  povrch: zpevněné cesty, lesní cesty, koryta, těžší výjezdy, single track, technicky náročné 
video, mapy a profily tratí najdete na  www.touskov.bike  

Rozpis dle kategorií:  děti (3 -4 roky)   okruh 400 m kluci i holky 1 okruh 
   děti (5-6 let)     okruh 400 m kluci i holky   2okruhy 
   Děti ( 7-8 let)   okruh 800 m  kluci i holky  2-3 okruhy 
   děti  (9-10 let)     okruh 1300 m kluci i holky  2 okruhy 

žáci I. (11-12 let)   okruh 2300 m    2 okruhy 
žákyně I. (11-12 let)  zaváděcí okruh 2300 m + 1 okruh 1700 m 
žáci II. (13-14 let)   okruh 4000 m   2 okruhy 
žákyně II. (13-14 let)  zaváděcí okruh 2300 m + 2 okruhy 1700 m 

   Kadeti (15-16 let)    okruh 4000m  3 okruhy 
Kadetky  (15-16 let)  okruh 4000m 2 okruhy 
Junioři (17-18let)    okruh 4000m  4-5 okruhů 
Juniorky  (17-18let)  okruh 4000m  3 okruhy 
Ženy / U23   okruh 4000m  5 okruhů 
Muži Elita, U23    okruh 4000m  7-8 okruhů  
Experti a Masters  okruh 4000m  4-5 okruhů 
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Parkování: pro veřejnost zdarma – prostor u rybníka (49.7793047N, 13.2401242E)   

pro týmy – prostor za zahrádkami (49.7804928N, 13.2355375E) + nově prostor nad areálem závodu, 

cena dle rozpisu níže, nutná rezervace předem na e-mailové adrese bartnet70@gmail.com  nebo tel. 

720 036497 (p. Wenner), pořadatel vystavuje fakturu dle řádné vyplněného formuláře pro rezervaci 

parkování (ke stažení na www.touskov.bike nebo www.poharmtb.cz) 

 Parkovací prostor:  sektor A – 500,- za víkend (Třešňovka, horní louka) 

   sektor B – 300,- za víkend (u rybníka) 

Ubytování: - Správa kolejí a menz Univerzity Karlova v Plzni, Kolej Bolevecká 915/34, Plzeň 

  Lenka Stulíková, lenka.stulikova@kam.cuni.cz, tel.: 377 259 381 (12 km)  

- Správa kolejí a menzy Západočeské univerzity v Plzni, Kolej Bolevecká 30-32, Plzeň  

  Ing. Michaela Pšeidlová, pseidlom@skm.zcu.cz, tel.: 377 634 878 (12 km) 

- Farma Líšťany, Líšťany č.p. 65, 330 35, tel. 377 224 587 (7km) 

- Penzion Ramona, Kozolupy 263, 330 32, tel. 723 294 287 (2km) 

- Penzion Restaurant Vion, Žitná 162, Plzeň – Křimice, 32200, tel. 377 82 25 82 (6 km) 

- Hotel York, Prvomájová 10, Plzeň – Křimice, 322 00, tel. 377 355 100 (6 km) 

- Barokní Špejchar, Hlavní 4, Tlučná, 330 26, tel. 605 526 277 (8 km) 

- Hracholusky na Radosti, Pňovany ev. č. 342, tel. 602 156 062 

- hotely přímo v Plzni např. Hotel Ibis – Plzeň Bory, Univerzitní 65 nebo Vienna House Easy Pilsen, U 

Prazdroje 2720, Plzeň  (dojezdová vzdálenost do Města Touškova je 15 minut) nebo další – Hotely 

Plzeň nabízí spoustu alternativ 

Foto/press: akreditace v kanceláři závodu, doporučujeme hlásit předem na e-mail: rendula.foltynova@seznam.cz 

bez platné akreditace není umožněn vstup na trasu závodu! 

  

Časový plán: 

Přihlášení na závod je možné přes on-line přihlášení na webových stránkách poháru ČP MTB. Přihlášení do závodu není platné 

bez provedené platby. Přihlášení na závod na místě není možné! 

Prezence všech registrovaných závodníků je možná vždy nejpozději hodinu před startem kategorie. Po tomto limitu již nebude 

možné ani vyzvednout startovní čísla, ani se do závodu přihlásit. Startovní listina kategorie bude definitivně uzavřena. 

 

Pátek 3.7.2020: 

17:00 - 19:00       kancelář závodu    
17:00 - 19:00      vylosování a trénink technických sekcí žákovské kategorie 
17:00 - 19:00  oficiální trénink trati XCO pro všechny sobotní kategorie 
19:30   schůze manažerů týmů k sobotnímu závodu UCI 
 

Sobota 4.7.2020: 

08:00 - 16:00      kancelář závodu 
08:00 - 09:15  oficiální trénink na trati XCO pro všechny sobotní kategorie 
9:30    Kadeti (45 min = 3-4 kola), Masters, Experti, (55 min = 4-5 kol) 
11:00        Junioři (1 hod = cca 5-6 kol) 
12:30 - 13:15  oficiální trénink na trati XCO pro odpolední kategorie 
13:30       Ženy Elite/U23, Juniorky, Kadetky (1:15 hod = 5,3,2 kola) 
15:30       Muži Elite /U23 (1:30 hod = 7-8 kol) 
17:15        Vyhlášení výsledků závodu ČP XCO (do 10 min po dojetí kat. Elite) 

vyhlašování v tomto pořadí: ME, ŽE, Junioři, Juniorky, Kadeti, Kadetky, Masters, Experti 
 Vyhlášení výsledků Mistrovství Plzeňského kraje MTB XCO 2020 

17:00 – 18:00        oficiální trénink na žákovské a dětských tratích XCO pro všechny kat. závodící v neděli 
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Neděle 5.7.2020: 
08:30 - 17:00    kancelář závodů   
09:00 – 14:00  Technické disciplíny pro žákovské kategorie 

    
09:00 - 10:00           Žákyně I 
10:00 - 11:30           Žáci I 
11:30 - 12:30           Žákyně II 
12:30 - 14:00           Žáci II 

  
09:30       meeting s pořadatelem k nedělním závodům (děti, žáci) 
10:00                 odrážedla (2-3 min) 
10:10              holky a kluci 3-4 let společný start (3-5 min) 
10:25               holky a kluci 5-6 let společný start (5-7 min) 
10:40              holky 7-8 let (7-9 min) 
11:00            kluci 7-8 let (7-9 min) 
11:20               holky 9-10 let (9-11 min) 
11:45                    kluci 9-10 let (9-11 min) 
12:15   Vyhlášení všech dopoledních dětských kategorií (odjetých) ČP XCO  
   Vyhlášení výsledků Mistrovství Plzeňského kraje MTB XCO 2020 – dopolední kategorie 
12:00 – 13:00   trénink na závodní XCO trati pouze pro žákovské kategorie 
13:00   žákyně I (15-20 minut) 
13:30                  žáci I  (15-20 minut) 
14:00   žákyně II (25-30 minut) 
14:45   žáci II (25-30 minut) 
15:45    Oficiální vyhlášení všech odpoledních - žákovských kategorií ČP XCO 
   Vyhlášení výsledků Mistrovství Plzeňského kraje MTB XCO 2020 – odpolední kategorie 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravy časového plánu. V případě změny bude vydáno komuniké s dostatečným předstihem. 

Prosím sledujte dostupné informační kanály. 

 

 

Přihlášky 

Na všechny závody je možné se přihlásit on-line prostřednictvím webových stránekwww.poharmtb.cz. Přihlášení je on-line a bude 

možné kdykoliv v průběhu závodní sezony od 1. 6. 2020 12:00. Přihlášení je možné na všechny závody celé sezóny, nejpozději však 

vždy do čtvrtka před jednotlivým závodem, do 12:00.Pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu, má možnost se do 

závodu dohlásit na místě. Dohlášení na místě není možné pro žádnou kategorii. Startovné musí závodník přihlášený přes internet 

uhradit bezprostředně po přihlášení platební kartou. Bez platby není přihláška do závodu platná a takový závodník bude ze 

startovní listiny po skončení on-line registrace vyřazen. V případě vyšší moci nebo prokázané nemoci bude startovné vráceno na 

základě vyplněného formuláře. Oddíly, které budou mít zájem, získají své přihlašovací heslo a přístup pro snadnější hromadnou 

registraci k závodům. Všichni závodníci jsou povinni vyzvednout si startovní čísla a prezentovat se osobně nebo prostřednictvím 

trenérů nebo zákonných zástupců v kanceláři závodu v souladu s časovým plánem závodu, tj. nejdéle však jednu hodinu před 

startem kategorie. Hodinu před startem kategorie je registrace, prezence a startovní listina definitivně uzavřena.  

K sobotnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit a prezentovat pouze za doprovodu zákonného zástupce a jeho podpisu přihlášky 

nezletilého k závodu. V přihlášce k závodu je uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte na závodě a je si vědom, že 

zdravotní stav dítěte nebrání jeho účasti na závodu. Dítě musí být vybaveno cyklistickou plnou ochrannou přilbou.  

Všichni závodníci Českého poháru MTB  XCO STRABAG Cupu startují v závodech na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Pořadatel 

nenese žádnou odpovědnost za způsobené materiální nebo zdravotní škody způsobené před závodem, při trén inku nebo 

v průběhu samotného závodu. Všichni závodníci s tímto souhlasí a svůj souhlas stvrzují na přihlášce do závodu. Závodníci dále 

berou na vědomí, že z akce jsou pořizovány audiovizuální materiály, a to včetně leteckých záznamů pořízených drony. Tyto 

materiály mohou být využity pro marketingové účely závodu. 

http://www.poharmtb.cz/


 
 
 
 
Veškeré informace o přihláškách a registraci oddílů získáte na: cpxcmtb@sportsoft.cz 

U23  

Při pohárových závodech startují kategorie Ženy Elita a Ženy U23, respektive Muži Elita a Muži U23 společně. Finanční ceny za 

závod budou vypláceny pro obě kategorie společně. V každém závodě ČP bude samostatně vyhlášena a v rámci celého ČP 

bodována kategorie U23 muži a U23 žen. Závodníci/e kategorie U23 budou zároveň hodnoceni i klasifikováni (= obdrží body do 

rankingu UCI a body do celkového pořadí ČP) v pořadí závodu Elite muži a Elite ženy. Tři nejlepší závodníci kategorie U23 získají za 

umístění v závodě věcné ceny od sponzorů ČP. Body do klasifikace UCI, budou přiděleny pouze za umístění ve společném závodě. 

Při Mistrovském závodě bude vyhlášen Mistr ČR U23 i v kategoriích muži a ženy samostatně, a to i v případě, že se závodník/ce 

kategorie U23 umístí mezi prvními pěti závodníky kategorie Elite. Závodník/ce U23 závodí v závodě své kategorie, nemůže se tak 

umístit v závodě kategorie Elite. 

Závodníci bez nutnosti licence 

Kategorie Expert je otevřena pro všechny závodníky i bez nutnosti registrace s licencí ČSC. V této kategorii se však nevyhlašuje 

mistrovský titul, vítěz závodu v Hlinsku nezíská dres ani medaili. V této kategorii bude standardně vyhlášeno celkové pořadí.  

Věcné a finanční ceny kategoriím Žáci, Kadeti, Kadetky, Expert, Masters, Junioři a Juniorky věnuje místní pořadatel dle rozpisu cen. 

V případě, že v jednotlivých kategoriích bude přihlášeno méně než 5 závodníků, vyhrazuje si pořadatel právo závodníky přiřadit k 

závodu jiné kategorie. Vyhlášení výsledků závodu proběhne dle časového rozpisu poháru.  

 

Startovné pro on-line přihlášené závodníky/závodnice 

Dětské kategorie v sobotu      100,- Kč 

Žáci, Žákyně        200,- Kč 

Kadeti, Kadetky, Expert, Masters, Junioři, Juniorky  400,- Kč  

Elita/U23, Ženy/U23      500,- Kč    

 

Pozn.: POZOR dle pravidel UCI je pro sezónu 2020 zakázáno používání elektrokol v rámci tréninku. A to jak pro 

závodníky, tak pro členy závodních týmů. 

 

Ceny 

Prize money závodů UCI kat. C1,  STRABAG cup MTB XCO 2020 
 

  Elita/Ženy/U23 Junioři/Juniorky Expert Masters Kadeti Kadetky Žáci I,II Žákyně I,II 

1. 11 000,-  2 500,- věcné věcné věcné věcné věcné věcné 

2. 9 500,-  2 000,- věcné věcné věcné věcné věcné věcné 

3. 7 500,-  1 500,-  věcné věcné věcné věcné věcné věcné 

4. 5 500,-  1 200,-  věcné      

5. 4 500,-  1 000,-  věcné      
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6. 3 700,-  850,-        

7. 2 800,-  750,-        

8. 2 300,-  600,-        

9. 2 000,-  500,-        

10. 1 000,-  400,-        

 

Při pohárovém závodě zařazeném do mezinárodního kalendáře UCI kategorií C2 budou závodníkům vyplaceny odměny v Kč. Výše cen uvedená 

v tabulce je pro závody C2. Ceny budou vyplaceny pro obě kategorie Elita/U23 společně. Finanční ceny mohou být nahrazeny věcnými cenami. 

Ceny pro kategorie Expert, Masters, Kadeti, Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje místní pořadatel.  

 

Kategorie 

Český pohár a MČR MTB 2020 je vypsán pro tyto kategorie: 

Muži 

Odrážedla kluci    0 –  3 let   (*2020 - 2017) 
kluci    3 –  4 let   (*2017 - 2016) 
kluci   5 –  6 let   (*2015 - 2014) 
kluci   7 –  8 let   (*2013 - 2012) 
kluci   9 –10 let   (*2011 - 2010) 
 
 
 

Žáci I  11 – 12 let (*2009 - 2008) 
Žáci II  13 – 14 let  (*2007 - 2006) 
Kadeti   15 – 16 let (*2005 - 2004) 
Junioři   17 – 18 let (*2003 - 2002) 
U23         19 – 22 let (*2001 - 1998) 
Elita    23 let a starší (*1997 a starší) 
Expert    19 let a starší   (*2001 a starší) 
Masters 35 let a starší (*1985 a starší) 

 

Ženy 

Odrážedlaholky  0 –  3 let   (*2020 - 2017) 

holky   3 –  4 let   (*2017 - 2016) 

holky        5 –  6 let   (*2015 - 2014) 

holky        7 –  8 let   (*2013 - 2012) 

holky        9 –10 let   (*2011 - 2010) 

 

Žákyně I     11 – 12 let   (*2008 - 2008)  

Žákyně II     13 – 14 let   (*2007 - 2006)  

Kadetky  15 – 16 let   (*2005 - 2004)  

Juniorky        17 – 18 let   (*2003 - 2002)   

U23          19 – 22 let       (*2001 - 1998)    

Elita  23 a starší       (*1997 a starší)   



 
 

 

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 

 

MEDIÁLNÍM PARTNEREM ZÁVODU je 

 

https://bit.ly/3cZenyB

