
Propozice
Pořadatel: A.M.bike no limits Karlovy Vary 

Plný název: Podzimní Bahno 2007 

Statut: OPEN 

Závody
První tři závody seriálu jsou koncipovány jako klasické okruhy XC (1 okruh = cca 7 km, kategorie A samostatný, kratší) s 
dějištěm v karlovarských lázeňských lesích, čtvrtý je MTB časovka v terénu s individuálním startem (cca 17 km, kategorie A, 
B1 a B2 kratší) a vede stoupáním k Andělské Hoře, přes golfové hřiště a malebným údolím Ohře. 
Tratě všech závodů jsou značeny v den konání od 10:00 hod. 

20.10.2007 - 1. závod - K. Vary, Linhart 
Prezence: od 9:00, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie. 
Start 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 proběhne v místě konání 
průběžně po dojezdu kategorií. 
Délka 1 okruhu - 7,3 km, převýšení 1 okruhu - 205 m. 
27.10.2007 - 2. závod - K. Vary, Tři kříže 
Prezence: od 9:00, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie. 
Start 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 proběhne v místě konání průběžně po 
dojezdu kategorií. 
Délka 1 okruhu - 6,3 km, převýšení 1 okruhu - 215 m. 
3.11.2007 - 3. závod - K. Vary, Letní kino 
Prezence: od 9:00, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie. 
Start je u Letního kina v historickém centru Karlových Varů nedaleko grandhotelu Pupp, Galerie umění a restaurace Poštovní 
dvůr; příjezd autem je možný z centra města nebo od přehrady Březová (možnost využití parkoviště v nedalekém Kouzelném 
městečku, Poštovním dvoře nebo Galerii umění). Vyhlášení výsledků proběhne v místě konání průběžně po dojezdu kategorií. 
Délka 1 okruhu - 7,0 km, převýšení 1 okruhu - 250 m. 
10.11.2007 - Časovka - K. Vary, Sedlečko 
Prezence: od 9:00, nejpozději ale 1/2 hodiny před startem vlastní kategorie. 
Start 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 restauraci v Dubině. Časovka není závod silničních kol! I ji lze absolvovat 
pouze na MTB nebo minimálně crossovém kole. 
Délka - 17 km, převýšení - 400 m. 

Kategorie
kategorie popis věk okruhů startovné
A kluci a holky 6-9 let cca 0,5 km zdarma
B1 žáci 10-14 let 1 30,- Kč
B2 žákyně 10-14 let 1 30,- Kč
C1 kadeti 15-16 let 2 30,- Kč
C2 kadetky 15-16-let 2 30,- Kč
D1 junioři 17-18 let 3 70,- Kč
D2 juniorky 17-18-let 2 70,- Kč
E muži 19-29 let 4 70,- Kč
ELITE muži bez omezení 4 70,- Kč
F ženy 19-29 let 3 70,- Kč
G masters 1 muži 30-39 let 4 70,- Kč
H ladies 1 ženy 30-39 let 3 70,- Kč
I masters 2 muži 40-49 let 3 70,- Kč
J ladies 2 ženy 40 a více let 2 70,- Kč
K masters 3 muži 50 a více let 3 70,- Kč
T tandemy bez omezení 3 70,- Kč

Bodování
Bodování seriálu



1. místo 15 bodů 6. místo 5 bodů
2. místo 13 bodů 7. místo 4 body
3. místo 11 bodů 8. místo 3 body
4. místo 9 bodů 9. místo 2 body
5. místo 7 bodů 10. místo 1 bod

Časový rozpis
Časový rozpis XC okruhů

čas startu kategorie
11:00 C1, C2, D2, J
12:00 D1, F, H, I, K, T
13:30 A
13:45 B1, B2
14:30 E, ELITE, G
vyhlašování výsledků průběžně

Časový rozpis Časovky
čas startu kategorie

od 10:00 A, B1, B2
od 12:00 ostatní
vyhlášení výsledků v 17:00

Ceny

Umístění na prvních třech místech v jednotlivých závodech obdrží diplomy.

Umístění na prvních třech místech celkově ve všech kategoriích obdrží diplomy a věcné ceny. 

Pro pokořitele traťových rekordů na nejdelších trasách je připravena láhev karlovarské Becherovky.

Traťové rekordy
závod. držitel čas rok

Linhart Filip Eberl 1:02:23 jaro 2007
Letní kino Filip Eberl 1:05:01 jaro 2004
Tři kříže Ladislav Fabišovský 0:57:10 jaro 2004
Časovka Filip Eberl 0:33:45 jaro 2004

Občerstvení: čaj (pro dospělé s rumem), tatranky, vuřty; po skončení časovky možnost občerstvení v 
restauraci.

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

• Vítězem seriálu je ten, kdo ze všech závodů série 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.
• Doprovod dospělých je u dětí povolen jen pro kategorii A, není-li pořadatelem určeno jinak. V opačném 

případě hrozí diskvalifikace závodníka.
• Všechny prosíme, aby svými auty nezajížděli k místům startů a využili doporučených parkovišť.
• Výsledky budou průběžně zveřejňovány na stránce s výsledky a v Karlovarském deníku.
• Informace: Michal Prokop, tel.: 773 161 606, prokops@seznam.cz

Více informací: www.bahno.ambike.com 
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