
Propozice 2019 

Kancelář: 

Mladá Vožice – Zámecká zahrada 

Prezentace: 

Předem do 3.08.2018 online na 
http://ckmladavozice.formees.com/f/vm2019/  

nebo hlavní závod v den závodu 10.30 – 12.30 hod 

dětské závody v den závodu do 9.30 hod.!! 

Trasy: 

dlouhá – 40 km, převýšení cca 820 m 
dětské závody v prostoru Zámecké zahrady 

Start a cíl: před Comettem 
Časový limit hlavní trati: 3,5 hod. 

Start: 

hlavní závod (všechny kategorie) 13:00 hod. 
vložené závody dětí: 10.00– 12.00 hod. 

Kategorie Vožický maraton 2019 

M0  15-18 … muži 15 – 18 let (rok nar. 2001-2004) 

M1  18-29 … muži 18 – 29 let (rok nar. 1990-2001) 

M2  30-39 … muži 30 – 39 let (rok nar. 1980-1989) 

M3  40-49 … muži 40 – 49 let (rok nar. 1970-1979) 

M4  50-59 … muži 50 – 59 let (rok nar. 1960-1969) 

M5  60+ … muži 60 a více let (rok nar. 1959 a dříve) 

 

Z0   15-18 … ženy 15 – 18 let (rok nar. 2001-2004) 

Z1   19-35 … ženy 19 – 35 let (rok nar. 1984-2000) 

Z2   36+ … ženy 36 a více (rok nar. 1983 a dříve) 



Tandem 

 

Vložené závody dětí: 

 

Z4 … odrážedla děvčata do 4 let (rok nar. 2015 a později) 

M4 … odrážedla chlapci do 4 let (rok nar. 2015 a později) 

Z7 … děvčata 5 - 7 let (rok nar. 2012 - 2014) 

M7 … chlapci 5 - 7 let (rok nar. 2012 - 2014) 

Z10 … děvčata 8 - 10 let (rok nar. 2011-2009) 

M10 … chlapci 8 – 10 let (rok nar. 2011-2009) 

Z14 … mladší žákyně 11 – 14 let (rok nar. 2008-2005) 

M14 … mladší žáci 11 – 14 let (rok nar. 2008-2005) 

 

 
Ve všech kategoriích musí závodník respektovat rok narození 

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů, závodníků do 
osmnácti let pouze s podpisem rodičů, nebo zákonného zástupce! 
Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou 
vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. 
Každý jezdec je povinen přihlásit se do příslušné kategorie podle svého věku a 
pohlaví. Nedodržení této povinnosti je důvodem k diskvalifikaci v závodě . 

Startovné: 

300 Kč – přihlášení předem do 3.8.2018 online ( platba při prezentaci 
v den závodu) 

350 Kč – na místě, bude použito na: 

 občerstvení v cíli 
 občerstvovací stanici 
 výrobu startovních čísel 

děti do 14 let– zdarma 

 



Vyhlášení: 

cca v 16:30 hod. v Zámecké zahradě (bude řešeno operativně) 

Další informace: 

Každý účastník absolvuje soutěž na vlastní nebezpečí a s nasazenou 
ochrannou přilbou – 
soutěžící bez přilby nebude klasifikován!!! 

Přihlášením do závodu  souhlasí s těmito podmínkami. 

Každý je povinen projet vyznačenou trať bez zkrácení, trasa vede částečně po 
veřejných komunikacích za plného provozu a proto jsou účastníci povinni 
dodržovat pravidla silničního provozu a řídit se pokyny pořadatelů 

Pořadatelé neručí za škody vzniklé závodníkům a ani za škody způsobené 
závodníkem třetí osobě, také upozorňujeme na nebezpečí zcizení kol v prostoru 
startu, cíle a v průběhu prezentace. 

 


