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PUMPTRACK CHODOV 2021 
3. ročník 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN MĚSTEM CHODOV 
 

Pořadatel:   TJ PLAMEN Chodov, z.s., Jiráskova 780, 357 35 Chodov, www.PLAMENCHODOV.cz 
 

Ředitel závodu: František Nádvorník, tel.: 721 955 924, e-mail: nadvornikf@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí:  Bohuslav Václavek, tel.: 604 757 091, e-mail: bvaclavek@seznam.cz 
 

Termíny:   čtvrtek 3.6.2021, čtvrtek 17.6.2021,  
neděle 29.8.2021 vždy od 17:00 hod., prezence vždy od 15:45 hod. 

 

Registrace: předem vždy nejpozději den před závodem do půlnoci na www.plamenchodov.cz 
nebo na místě od 15:45 hod. v areálu pumptrack Chodov, Bílá voda 
GPS 50.2517919N, 12.7459175E 
 

Prezence:  v den závodu od 15:45 hod. Ukončení registrace a prezence v 16:45 hod. 
   Pro děti do věku 18 let nutný podpis zákonného zástupce. 

 

Startovné:  dobrovolné 

                        

Trať závodu:  pumptrack Chodov, asfaltový povrch 

                           
Kategorie, počet kol a rozjížděk:     

Kategorie ročník počet kol/rozj. Kategorie ročník počet kol/rozj. 
M6 Chlapci do 6 let 

2015 a mladší 

1 / 2 

M14 Starší žáci 
2007 – 2008 

2 / 2 
Z6 Dívky do 6 let Z14 Starší žákyně 

M8 Chlapci do 8 let 
2013 – 2014 

Z18 Kadetky a juniorky 
2003-2006 

Z8 Dívky do 8 let M18 Kadeti a junioři 

M10 Chlapci do 10let 
2011 - 2012 

2 / 2 

Z99 Ženy 
2002 a starší 2 / 3 

Z10 Dívky do 10 let M99 Muži 

M12  Mladší žáci 
2009 – 2010 

Pro určení kategorie rozhoduje věk dosažený 
v letošním roce. Z12 Mladší žákyně 

 
 
Pravidla: Závody jsou typu TIME RACE – jezdec absolvuje jízdu po pumptracku samostatně a je mu změřen čas. Podle 

kategorie je závod vypsán na dvě (pouze M99 tři) rozjížďky na jedno či dvě kola. Časy obou rozjížděk se pro určení 
pořadí v závodě sčítají. Celkové pořadí seriálu tří závodů vznikne součtem bodů za umístění ve všech třech závodech 
seriálu. Jsou povolena horská, dirtová a BMX kola, koloběžky, případně odrážedla. Jeden závodník může 
startovat na kole i koloběžce, do celkových výsledků každého závodu je započítán jen lepší součet 
časů. Každý účastník se závodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani 
jimi způsobené. Zdravotní způsobilost mládeže do 18 let potvrzuje zákonný zástupce vlastnoručním podpisem do 
prezenční listiny. Závodníci musí být vybaveni předepsanou přilbou a kolem v odpovídajícím technickém stavu. 
Doporučujeme chrániče kolen, loktům, holení apod. Trénink je povolen před zahájením závodu. V průběhu závodu je 
zakázáno rozjíždění po trati. Všichni účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatelů, rozhodčích a policie. Za 
deště nebo mokré trati se nezávodí a bude stanoven náhradní termín. Pořadatel si vyhrazuje právo 
případných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodu nepředvídatelných okolností.  

 

umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

body 10 7 5 4 3 2 1 1 1 1 

 
Vyhlášení a ceny: 
 Vyhlášení proběhne až po závěrečném závodu seriálu. Průběžné výsledky budou vyvěšeny na 

www.plamenchodov.cz . Celkové výsledky jsou součtem bodů ze všech třech závodů. Při rovnosti bodů je 
rozhodující umístění v závěrečném závodě, případně počet lepších umístění. 
V kategoriích do 10-ti let účastnická medaile pro všechny děti. V kategoriích do 18-ti let bude vyhlašováno pódium do 
5. místa. Medaile pro první tři v každé kategorii. 
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TJ Plamen Chodov podporují 

                                                                  

 
 

 


