
Pořadatel:     Komise MTB ČSC ve spolupráci s Reprezentací MTB ČR a Cycling University 

Místo: vyznačené tratě v lokalitách:  Nové Město na Moravě 
  propozice 
  Strava segment 
 Praha – Zličín 
  propozice 
  Strava segment 
 Město Touškov 
  propozice 
  Strava segment 
 Brno  
  propozice 
  Strava segment – dospělí 
  Strava segment – žáci 
 Hlinsko 
  propozice 
  Strava segment – dospělí 
  Strava segment – žáci 

Typ závodu: individuální jízda na čas na vytyčeném okruhu XCO se samostatným záznamem jízdy a 
času prostřednictvím odpovídajícího měřiče a zaznamenáním jízdy v aplikaci STRAVA 

Termín závodu:  1. – 31. květen 2020 

Koordinátor závodu: Mgr. Viktor Zapletal, zapletal.vik@gmail.com  

Zpracování výsledků: SportSoU, Ing. Karel Hudeček, hudecek@sportsoU.cz 

Registrace: pro závod je nutná registrace ZDE: 
                      hXps://registrace.sportsoU.cz/registra[on.aspx?e=1648  
- přihlášku je potřeba provést kdykoli v průběhu aN[ CORONA CUPu, avšak zásadně před prvním   
  průjezdem jednoho ze segmentů 
- přihláška je jen jedna pro celý aN[ CORONA CUP 

Ustanovení: jezdec musí být vybavený měřičem (např. Garmin) který zaznamená data z jízdy  
                             a musí být registrován v aplikaci STRAVA 

http://www.reprezentacemtb.cz/wp-content/uploads/2020/05/pro_aNti_CORONA_CUP_NMNM.pdf
https://www.strava.com/segments/23677369
http://www.reprezentacemtb.cz/wp-content/uploads/2020/05/pro_aNti_CORONA_CUP_Praha.pdf
https://www.strava.com/segments/23632849
http://www.reprezentacemtb.cz/wp-content/uploads/2020/05/pro_aNti_CORONA_CUP_Touskov.pdf
https://www.strava.com/segments/23688274
http://www.reprezentacemtb.cz/wp-content/uploads/2020/05/pro_aNti_CORONA_CUP_Brno.pdf
https://www.strava.com/segments/23604053
https://www.strava.com/segments/23617063
http://www.reprezentacemtb.cz/wp-content/uploads/2020/05/pro_aNti_CORONA_CUP_Hlinsko.pdf
https://www.strava.com/segments/23727961
https://www.strava.com/segments/23736185
mailto:zapletal.vik@gmail.com
mailto:hudecek@sportsoft.cz
https://registrace.sportsoft.cz/registration.aspx?e=1648


Nastavení aplikace STRAVA: 
- Strava z důvodu GDPR bohužel neposkytuje žádný jednoznačný iden[fikátor Vaší osoby 
- pro zpracování dosažených časů je nutné následující: 
1.  před přihlášením upravte "Name" v aplikaci STRAVA a použijte své pravé jméno a příjmení, nikoliv  
     přezdívku 
2. po skončení aN[ CORONA CUPu se budete moci vrá[t ke svému původnímu oblíbenému jménu či  
    přezdívce. O nic nepřijdete. Je to jen "public name", účet zůstává stále stejný 

Kategorie: dle rozpisu ČP MTB 2020 počínaje kategorií Žáci I. a starší    
                    hXps://www.poharmtb.cz/files/rozpis-xco-strabag-2020.pdf 
                    Pro závod je zavedena také kategorie mužů SuperMasters, ročník 1970 a starší 

Předpis: 
- jezdci musí dodržovat veškerá platná ustanovení a nařízení související s pandemií koronaviru 
- jezdci se pohybují na tra[ na vlastní nebezpečí, organizátor nezajišťuje zdravotní službu ani  
  pořadatelskou četu  
- závodníkovi se zaznamenává nejlepší dosažený čas na daném okruhu v termínu od 1. do 31.5.  
  2020 
- počet průjezdů a měřených pokusů je libovolný 
- závod je určen výhradně pro horská kola 
- závodník nesmí použít elektrokolo 
- absolvovaný okruh se musí shodovat s oficiální předlohou tratě 
- jízda musí být provedena individuálně, s odstupem minimálně 2 metrů od ostatních jezdců 
- pokud dojde k porušení pravidel, závodník bude ze soutěže vyřazen 

Trénink na traQ: kdykoliv v termínu od 1. do 31.5., vždy s ohledem na ostatní jezdce a  
                                       dodržování bezpečnostních ustanovení 

Bodování: 
- výsledky z jednotlivých traw budou bodově ohodnoceny dle rozpisu ČP MTB 2020  
   hXps://www.poharmtb.cz/files/rozpis-xco-strabag-2020.pdf 
- vítězem soutěže v jednotlivých kategoriích se stává  jezdec, který získá nejvyšší počet bodů, bez  
  nutnos[ bodovat na všech pě[ trawch   
- v případě bodové shody rozhodne lepší výsledek porovnávaných jezdců na nejtěžším okruhu  
  v Novém Městě na Moravě  

Ceny:  jezdci s nejvyšším počtem bodů v jednotlivých kategoriích získají aN[ CORONA pohár a  
               věcnou cenu 

https://www.poharmtb.cz/files/rozpis-xco-strabag-2020.pdf
https://www.poharmtb.cz/files/rozpis-xco-strabag-2020.pdf

