
XC seriál Bahno 2005  

Propozice 

• Pořadatel: A.M.bike no limits Karlovy Vary  
• Místo konání: Karlovy Vary 
• První tři závody seriálu jsou koncipovány jako klasické okruhy XC (1 okruh = cca 8 km, 

kategorie A-D kratší) s dějištěm v karlovarských lázeňských lesích, čtvrtý je MTB časovka v 
terénu s individuálním startem (cca 20 km, kategorie A-D kratší) a vede údolím Ohře, kolem 
Andělské Hory a přes golfové hřiště.  

• Start 1. závodu je u lesní restaurace Linhart na Doubské hoře v Karlových Varech - Doubí; 
příjezd autem je možný z výpadovky na Plzeň mezi Doubím a přehradou Březová (možnost 
využití parkoviště v místě konání). Vyhlášení výsledků závodu proběhne v místě konání.  

• Start 2. závodu je na louce v kopci nad Letním kinem (či Galerií umění) v historickém centru 
Karlových Varů nedaleko grandhotelu Pupp a restaurace Poštovní dvůr; příjezd autem je možný 
z centra města nebo od přehrady Březová (možnost využití parkoviště v nedalekém Kouzelném 
městečku). Vyhlášení výsledků závodu proběhne v místě konání.  

• Start 3. závodu je na kopci u Tří křížů nad hotelem Thermal v centru Karlových Varů; příjezd 
autem je možný z centra města do horních Drahovic (možnost využití parkoviště u nedalekého 
hotelu Slavia). Vyhlášení výsledků závodu proběhne v místě konání.  

• Start 4. závodu - časovky je u rybníka nad Sedlečkem, které se nachází cca 7 km východně v 
údolí Ohře na trase K.Vary - Kyselka; příjezd autem je možný z Karlových Varů nebo od 
Andělské Hory (možnost parkování v Sedlečku nebo Dubině). Vyhlášení výsledků závodu a 
celého seriálu proběhne v sále restaurace v Dubině.  

20. 3. 2005 - 1. závod - K. Vary, Linhart 
Prezence: od 8:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie 
27. 3. 2005 - 2. závod - K. Vary, Letní kino 
Prezence: od 8:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie 
3. 4. 2005 - 3. závod - K. Vary, Drahovice 
Prezence: od 8:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie 
10. 4. 2005 - Časovka - K. Vary, Sedlečko 
Prezence: od 8:30, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie 

Kategorie 

kategorie kód ročník startovné 

KLUCI A 1995 a mladší 20,- 

HOLKY B 1995 a mladší 20,- 

CHLAPCI C 1994 - 1990 20,- 

DĚVČATA D 1994 - 1990 20,- 

JUNIOŘI E 1989 - 1987 50,- 

JUNIORKY F 1989 - 1987 50,- 

HOBBY MUŽI G 1986 - 1970 50,- 

ŽENY I 1986 - 1975 50,- 

VETERÁNI J 1969 - 1956 50,- 

DÁMY K 1974 - 1956 50,- 

SUPER DĚDCI L 1955 a starší 50,- 

SUPER BABY M 1955 a zralejší 50,- 

ELITA H muži s licencí 80,- 

 



Bodování seriálu 

1. místo - 15 bodů 6. místo - 5 bodů 

2. místo - 13 bodů 7. místo - 4 bodů 

3. místo - 11 bodů 8. místo - 3 bodů 

4. místo - 9 bodů 9. místo - 2 bodů 

5. místo - 7 bodů 10. místo - 1 bodů 

   

Časový rozpis XC okruhů 

čas startu kategorie cca km 

10:00 A, B 2 

10:45 C, D 5 

11:45 F, I, K, M 14 

13:00 E, J, L 22 

15:00 G, H 30 

vyhlašování výsledků průběžně 
 

Časový rozpis Časovky 

čas startu kategorie cca km 

od 10:00 A, B 2 

od 10:15 C, D 4 

od 12:00 ostatní 17 

vyhlášení výsledků cca 17:00 
 

Pro kategorii Elite jsou vypsány tyto prize money: 

Poř. Jednotlivý závod seriálu Celkové umístění v seriálu 

1. 2000 Kč 3000 Kč 

2. 1000 Kč 2000 Kč 

3. 500 Kč 1000 Kč 

Vítězové dalších kategorií obdrží věcné ceny. 

• Startovní číslo si závodník musí ponechat po dobu trvání celého seriálu a vozit jej na jednotlivé 
závody.  

• Vítězem seriálu je ten, kdo ze všech čtyř závodů vytěží ve své kategorii nejvyšší počet bodů. 
V případě shody bodů rozhoduje umístění v posledním závodě.  

• Seriál se jede na vlastní nebezpečí. Podmínkou je přilba. Závodník bez přilby nebude vpuštěn na 
start.  

• Závodník je povinen projet trasu podle značení na předepsaném počtu okruhů a řídit se pokyny 
pořadatelů.  

• Výsledky budou průběžně zveřejňovány na webstránce s výsledky a v Karlovarských novinách, 
tištěné výsledky celé série budou po skončení seriálu k nahlédnutí v cykloprodejnách v Karlových 
Varech.  

• Informace: Michal Prokop, tel.: 725 051 037, prokops@seznam.cz  

Nad seriálem převzal záštitu primátor Města Karlovy Vary Mgr. Zdeněk Roubínek. 

 

Další podrobnosti na http://bahno.ambike.com 

 


