
Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc 
Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc 
E-mail: skivelodeaf@gmail.com 

www.skivelo.olnet.cz, www.facebook.com/skivolodeaf 

 

                Propozice  
 

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČR NESLYŠÍCÍCH 

(OPEN CZECH DEAF CHAMPIONSHIP) 

MTB Cross Country  28. 5. 2022 

      
POŘADATEL:  MORAVEC TEAM ve spolupráci SK SKIVELO neslyšících Olomouc 
 

MÍSTO KONÁNÍ: Brno - Ořešín 
 

PREZENTACE: od 11:45 do 13:00 hod v prostoru kanceláře závodů - označený stan v prostoru startu a 

cíle závodu. 
 

START:  ve 13:30h všechny kategorie 
 

ŘEDITEL ZÁVODŮ:  František Kocourek 
 

PŘIHLÁŠKA: nejpozději do 22. 5. 2022 na kocourekfrantisek@seznam.cz vyplnit údaje: 

 jméno příjmení, rok narození a klub 
  

!!!Platba startovné převodem na SKIVELO účet: 2700148152/2010 nejpozději 

uhradit do 22. 5. 2022!!! Do poznámek uvést jméno a ročník. 
 

STARTOVNÉ: dospělí a junioři/ky 100,- Kč, dorostenci/ky 80,- Kč, nečlenové 200,-Kč 
 

KATEGORIE:  muži a ženy 24let a starší  

  junioři a juniorky 18-23 let 

  dorostenci a dorostenky 16-17 let 
   

TRAŤ ZÁVODU: Velmi atraktivní okruh dlouhý 3000 m, který vede po travnatých a lesních cestách. Na 

okruhu jsou uměle vytvořené technické pasáže, prudké výjezdy technické sjezdy. Okruh 

je velmi atraktivní i pro diváka! 
 

DÉLKA ZÁVODU:  5 okruhů – muži, junioři  

    3 okruhů – ženy, juniorky, dorostenci/ky  
   

WEB STRÁNKY:  https://www.pohardrahanskevrchoviny.cz 

 

CENY:  vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplom a medaile. 
 

CESTOVNÉ A STRAVNÉ: proplácí vysílající organizace (klub)  
 

PROTESTY: námitky se mohou podávat do 30 minut řediteli závodu po vyhlášení, nebo vyvěšení 

výsledků jednotlivých disciplín s vkladem 50,- Kč u hlavního rozhodčího soutěže.  

V případě uznání námitky jako oprávněné bude vklad vrácen, v opačném případě 

propadá ve prospěch pořadatele. 
 

UPOZORNĚNÍ: účastníci startují na vlastní nebezpečí a povinností je plná přilba na hlavě po celou 

dobu závodu. Přivézt s sebou potvrzení o zaplacený členský příspěvek na rok 2022. 
 

Schvalovací složka:   agenda M-ČR 2021 – Jiří Bělohlávek – 6.5.2022        
 

Změny vyhrazeny dle počtu závodníků a technických podmínek dle směrnic ČSNS!! 
 

        Předseda klubu:              Ředitel: 

         Pavel Pastrnek                František Kocourek 
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