
Cross Country Beckov 2020 

závod je zároveň vypsán jako  

závod seriálu UAC 2020  
 

Typ závodu  MTB závod  

Pořadatel závodu AktivKid z.s., Pod Černou skálou 659, 250 67 Klecany 

Ředitel závodu  Mgr. Pavel Mišoň, misak4@seznam.cz, 602 212 144 

Hlavní rozhodčí  Andrea Vašíčková, 603 741 488 

Zdravotní zajištění  Soukromá ZZS , p. Tvrdík, 604 241 188 

Termín konání závodu  6.7.2020  

Místo prezentace  v prostoru cíle, Klíčany, stará asfaltka do Sedlece  

Čas zahájení prezentace  13:00 hod  

Čas ukončení prezentace  14:30 hod  

Místo startu závodu  Klíčany, 50°12'5.944"N, 14°26'35.064"E  

Čas startu závodu  15:00 hod (po skončení závodu dětí) 

Místo cíle závodu  Klíčany  

Trasa závodu  Okruh 4 km, Lesní cesty, louky s několika krátkými 

technickými výjezdy a sjezdy, umělé překážky, asfalt     

Kategorie : 

A - muži ročník narození 2001 až 1991 

B - muži ročník narození 1990 až 1981 

C - muži ročník narození 1980 až 1971 

D - muži ročník narození 1970 až 1961 

E - muži ročník narození 1960 a starší 

H - juniorky ročník narození 2005 až 2002 a event. mladší 

J - junioři ročník narození 2005 až 2002 a event. mladší 

Z - ženy ročník narození 2001 a starší 

  

1.startovní vlna kat. A+B  Délka závodu cca 1h 30 min 

2.startovní vlna kat. C+D+E Délka závodu cca 1h 15 min 

3.startovní vlna kat. H+J+Z Délka závodu cca 1h  

  

  

Výše startovného  200 Kč předem přihlášení převodem do 26.6.2020 

300 Kč na místě 

mailto:misak4@seznam.cz


Úhrada startovného Na účet a pod variabilním symbolem platby 

vygenerovaným v přihlášce  

Start  Řazení dle data, času zaplacení startovného 

Závod je vypsán i pro příchozí  Ano  

Závod je povolen a uspořádán  Za plného silničního provozu  

Doporučení a popis chování v 

rámci závodu  

 

 

!! Důležité !! 

Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, 

zejména dodržovat jízdu při pravém okraji cesty a 

vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech 

doporučujeme zvýšenou pozornost.  

Závod se koná na soukromém majetku ! Prosíme 

závodníky, aby se chovali šetrně k životnímu 

prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, 

obaly od stravy a jiných doplňků apod. na jiná 

místa než k tomu určená. V případě, že neumíte 

nebo nechcete prázdné obaly dovézt do cíle, 

odhazujte je výhradně pod sebe na cestu závodu 

a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak 

úklid pronajatých prostorů po závodu. Na cestě 

to najdeme my při úklidu, v lese třeba 5m od 

cesty to určitě najde majitel pozemku a příští rok 

jsme bez závodu. Děkujeme ! 

Místo vyhlášení výsledků  V místě startu a cíle závodu  

Čas vyhlášení výsledků  Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle 

závodu  

Vyhlášení výsledků 

Příchozí (bez licence UAC) 1.- 3.místo v každé vypsané kategorii 

  

UAC pohár (s licencí UAC) 

POZOR, je třeba vyplnit do 

příslušné kolonky přihlášky 

startovní číslo UAC, které máte 

přidělené na letošní sezónu !!  

1.- 3. místo v kategoriích muži (A+B), veteráni 

(C+D+E), ženy (Z) a junioři (J) 

Odkaz na webové stránky závodu  http://www.xcobeckov.cz 

Odkaz na registraci Informace bude zveřejněna na webových stránkách 

Odkaz na místo závodu http://mapy.cz/s/65Z4 

 

 

 

http://www.xcobeckov.cz/
http://mapy.cz/s/65Z4


Různé : 

- Všichni účastníci musí dodržovat propozice a rozpis Cross Country Beckov 2020, v 

případě zařazení závodu do seriálu UAC tak také Stanovy a Soutěžní řád UAC 2020   

- Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat 

pokyny pořadatelů. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, 

že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví 

závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené  

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené 

- Závodník zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se 

mohou přihodit v průběhu závodu  

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ  

- Závodník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti v závodu. 

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání 

závodu)  

- Veškeré údaje, které zde závodník uvádí podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 

Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. 

- V průběhu akce bude pořizována fotodokumentace a videodokumentace, na které 

může být zachycena podoba účastníka. Dokumentace může být pořizována v běžné míře 

po celé trase závodu a z vyhlášení výsledků. Účastník dále souhlasí s uveřejněním foto a 

video materiálů, pořízených v průběhu konání akce a které pořizuje pro pořadatele třetí 

strana, se kterou má pořadatel smluvní vztah. Účastník prohlašuje , že nebude po 

pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností. 

- Účastník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES zpracoval organizátor akce účastníkovo fotografie, videa, zvukové 

záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních 

materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. 

Facebook, Instagram, Twitter apod.), Dále souhlasí, aby pořadatel zpracoval i telefonní 

číslo a e-mail. 

 

Schváleno Komisí STK Středočeského svazu cyklistiky dne 11. 5. 2020. 

Schválil Pavel Mišoň 

 


