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propozice 10. ročníku závodů 

Medvědův Pohár – Dětský trojboj 2021 
Otevřený závod v suchém slalomu, překážkovém běhu  

a jízdě na kole (odrážedlech) pro děti a mládež 
 
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Olomouc 
     
Místo konání: Poděbrady – areál olomouckého přírodního koupaliště 
Datum konání závodu:  
Neděle 10.10.2021  
Prezence Malošci, Myšáci – 8:30–9:00 
Prezence ostatní kategorie – 11:15–11:45 
 
Kategorie:   
Malošci  2018 a mladší 
Myšáci  2016 a mladší 
Přípravka   2015–2014 
Předžactvo  2013–2012 
Žactvo  2011–2009 
 
Ročníky 2018 a mladší mohou startovat v kategoriích Malošků (na odrážedlech) i 
Myšáků (na kolech). Je však nutné zaplatit startovné 2× (za dvě startovní čísla). 
  
Disciplíny:  
Suchý slalom, překážkový běh (opičí dráha), jízda na jízdních kolech (odrážedlech) 
 
Cyklistika:  
Závodníci ezdí stanovený počet kol (trasa je vyznačena, po trase budou přítomni 
pořadatelé) 
Malošci mohou jet pouze na odrážedlech a budou mít speciální trať.  
Další kategorie závod absolvují povinně na jízdních kolech 
Startuje se v řadách (podle počtu přihlášených), na start řadí pořadatelé podle čas 
podání přihlášky 
   
Přihlášky: Lze podat e-mailem do 6.10.2021 na adresu lyzovani@ddmolomouc.cz, 
vyplněním formuláře na stránkách www.ddmolomouc.cz, nebo v den konání závodu 
v závodní kanceláři do 9:00 (Malošci a Myšáci) a od 11:15 do 11:45 (ostatní kategorie). 
V přihlášce musí být uvedeno jméno a příjmení závodníka, celé datum narození, adresa 
a telefonický kontakt 
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Startovní čísla: Budou vydána závodníkům v den konání závodu po prezenci, za ztrátu 
nebo neodevzdání čísla bude požadována náhrada ve výši 300 Kč. 
Startovné: 120 Kč (v ceně je občerstvení) 
Doprava, ubytování: Pořadatel nezajišťuje. 
 
Předpis: Závod se skládá ze tří částí – suchý slalom, jízda na jízdním kole (odrážedle) a 
překážkový běh. Pořadí ze všech tří disciplín se sčítá. Závodníci si v libovolném pořadí 
oběhnou suchý slalomu a překážkový běh. Start kol každé kategorie je ale důležitý a je 
pro všechny v dané kategorii daný, proto je nutné být na startu kol včas. 
 
Harmonogram:  prezence malošci a myšáci  8:30–9:00  
   start Malošci (odrážedla)   9:15 
   start myšáci (kola)    9:30 

vyhlášení výsledků Malošci a Myšáci 11:00 
 
prezence ostatní kategorie   11:15 –11:45  

   Start přípravka – kola   12:00 
   Start předžactvo – kola   12:20 

Start žactvo – kola    12:50 
vyhlášení výsledků    14:00 

 
Měření  suchý slalom:  elektronická časomíra na dvě desetinná místa 
  překážkový běh:  stopky na dvě desetinná místa 
  cyklistika:   pořadí v kategorii 
 
Upozornění:  
Všichni závodníci jsou povinni použít při cyklistice bezpečnostní cyklistickou helmu! 
Bez ní nebudou vpuštěni na trať! 
Trať pro jízdní kola je vhodná pro kola horská nebo treková, ne pro silniční. Trať 
povede převážně po polních cestách! 
 
Pořadí ze všech tří disciplín se sčítá.  
 
Ceny: První tři v každé kategorii obdrží diplom, medaili a drobné ceny. V kategorii 
Malošků a Myšáků obdrží drobnou odměnu všichni. Vyhlášen bude také nejmladší 
závodník a nejrychlejší čas v překážkové dráze. Ve všech kategoriích budou závodníci 
rozděleni na dívky a chlapce. Pouze při neobsazení kategorie by se chlapci i dívky 
hodnotili dohromady, bez ohledu na pohlaví. 
   
Různé:  
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu. Závod se koná za 
každého počasí. Závodníci a činovníci závodu se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  
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V disciplíně jízdních kol a odrážedel je zakázáno závodníkům jakkoliv pomáhat (tlačení, 
strkání, …) a vstup rodičů na závodní trať je zakázán. Dítě, jehož rodič mu bude na trati 
jakkoliv pomáhat nebo překážet ostatním závodníkům, může být diskvalifikované. 
Jedná se o závody dětí, ne rodičů, proto prosím nechte své děti závodit samotné a 
pomáhejte pouze fanděním při okraji trati, děkujeme . 
 
Organizační výbor 
Ředitelka závodu a hlavní rozhodčí 
Monika Vodicová, 608 950 485, lyzovani@ddmolomouc.cz  
 
Velitel tratě:   Aleš Pátek 
Hospodář závodu:  Petr Vodica 
 
 
Akce je finančně podporována z rozpočtu Statutárního města Olomouc. 
 


