
1.závod Českého poháru horských kol 

Grand Prix Středočeského kraje MTB UCI kat.C1 

CROSS-COUNTRY 

 

Pořadatel:  Talent Bike spolek,  Pod Tratí 105, Kutná Hora, 284 01,  

Místo:   Sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274, Kutná Hora, 49°56´44“S, 15°16´35“V 
  http://www.mapy.cz/#!x=15.276638&y=49.945443&z=17&d=addr_8892457_1&t=s 
 
Popis destinace: Středověké stříbrné královské město Kutná Hora s chrámem Svaté Barbory, 

patronky horníků a kostnicí v Sedlci. U chrámu Svaté Barbory se nalézá 

Jezuitská kolej, dnešní Galerie Středočeského kraje GASK. V blízkosti  Zámek 

Kačina, velmi atraktivní turistická destinace.   

Termín závodu:  1.4. – 2.4.2023 

Prezident závodu: Ivan Sova, +420 725 738 221, ivan.sova@me.com 

Ředitel závodu:  ing. Petr Hanzel, +420 728 497 047, petr.hanzel.kh@gmail.cz 

Ředitel tratě:  Jan Maxa, +420 602 144 675, maxa.jan@seznam.cz 

Sekretář závodu: Světlana Sovová. +420 601 591 844, info@talent-bike.cz 

Parking:   

Expo & team parking:  Parkoviště sektor A ( od stánku občerstvení podél zimního stadionu. 

Parkoviště sektor B ( od křižovatky až po stánek s občerstvením, podél haly Klimeška, pouze jedna 

strana. Parkoviště sektor C ( parkoviště u plaveckého bazénu – obytné vozy ) !!! 

Rezervace posílejte:                                                           kdy bude rezervováno speciálně místo pro team 

nebo expo stánek dle rozpisu Českého poháru horských kol 2023. Při rezervaci prosím uveďte: počet 

dní, RZ vašeho vozidla a případně m2 nad rámec klasické rezervace. 

Příjezd na závod: Příjezdové cesty budou značeny směrovkami s logem GP Stř.kraje. Parkoviště 

A, B a C. Barevně odlišeno žlutá sektor A, modrá sektor B a oranžová sektor C. 

Zázemí:   Sprchy: Sportovní hala Klimeška 
   Mytí kol: na konci zimního stadionu 
 
Trať:   profilově náročná trať 3.800m vedoucí po lesních cestách, pěšinách a 

asfaltovým povrchem v prostoru startu/cíle. Velmi atraktivní sjezd přes trojici klád, výjezdy a sjezdy u 

Dubu , Snake sjezd a kamenitý sjezd ( rock garden ) před vjezdem na cílovou rovinku. Zkrácená trať 

2.200 m pro kategorii žákyň a žáků ( více kol a průjezdů cílem ). 

Mapa tratě: 

 http://www.mapy.cz/#!x=15.276638&y=49.945443&z=17&d=addr_8892457_1&t=s 

Kancelář:  Sportovní hala Klimeška Kutná Hora 

Přihlášky:  Dle rozpisu Českého poháru horských kol 2023 ( www.poharmtb.cz )   
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Ubytování:  Havířská bouda s rozhlednou, tel: +420 723 609 635, Penzion Bed & breakfest, 

tel: +420 733 301 507, Hotel u Zlaté stoupy, tel: +420 327 511 540-3, Penzion Garni a 

Hotel u Vlašského dvora, tel: +420 327 515 773 Hotel Mědínek, tel: +420 327 512 741, 

Penzion Retro, tel: +420 774 919 127 

Zdravotní asistence:  DAVEPO Medical service , tel. 155 

Dopingová kontrola: Sportovní hala Klimeška Kutná Hora 

Startovné:   Dle rozpisu Českého poháru horských kol 2023  
 
Časový harmonogram: Dle rozpisu Českého poháru horských kol 2023 
 
Podmínka účasti: Dle rozpisu Českého poháru horských kol 2023 
 
Hlavní rozhodčí:  deleguje ČSC a UCI 

Časomíra:   plně digitalizovaná 
 
Připomínka:   Parkovací poplatky 
 
V ročníku 2023 budou rozděleny a zpoplatněny parkovací a týmové zóny na všech závodech.  
 
Do sektoru A mají právo se přednostně registrovat UCI týmy a prvních 10 týmů z celkového 
hodnocení 2022. Místní organizátor má právo určit dalších 10 míst dle svého individuálního uvážení.  
 
Ve vybraném sektoru má právo tým na umístění 1x dodávky do 3,5t + 1x týmový stan o rozměru 
3x6m.   
 
Poplatky:   
Sektor A              za garantované místo 600,- za víkend   
Sektor B              za garantované místo 400,- za víkend  
Sektor C              za garantované místo 300,- za víkend  
Obytný vůz         lze umístit pouze v sektoru C za poplatek  1.200,- za obytný vůz a víkend 
 
Zábor prostoru nad vymezený rozměr (platba za m2):  
Sektor A              20,- Kč / m2  
Sektor B              15,- Kč / m2  
Sektor C              20,- Kč / m2  
 
Všechna ostatní týmová auta musí být odstavena na předem určených místech.  
Prosím sledujte regulaci v jednotlivých propozicích závodu, kde budou jednotlivé sektory jasně 
vyznačeny.  
 
Rezervace sektoru se provádí s přihlášením závodníků/týmu na závod u lokálního pořadatele.  
 
Poplatek je splatný spolu s přihlášením závodníků a registrací týmového prostoru. Prosím řiďte se 
instrukcemi uvedenými v propozicích jednotlivých závodů.  
 
Pokud tým nebo závodník nebude mít rezervován a zaplacen týmový prostor, tento mu bude 
přidělen při příjezdu na zbývajících plochách. V místě závodu lze týmové zázemí vybudovat pouze a 
jenom na místech, sektorech, k tomu určeným.  
 
Parkování mimo vyhrazené a k tomu určené plochy, bude řešeno místními orgány, městskou 
policií a policií jako přestupek s pokutou.  


