
                                                            

 

„Velká cena Města Touškova“ 

1.závod P.A.L. cup 2018 

neděle 1. dubna 2018  

Popis akce: 8. ročník XC závodů v Městě Touškově, 1.závod 18. ročníku Plzeňské 

   amatérské ligy horských kol Poháru Plzeňského kraje MTB 

Místo konání:  Město Touškov – les za rybníkem, (parkování na trávě u rybníka) 

GPS: 49°46'93.57"N, 13°14'13.27"E 

Pořadatel:  TJ Sokol Město Touškov  Ředitel:  Pavel Foltýn (602406602) 
REGISTRACE ON-LINE probíhá na : http://www.pal-mtb.cz                             

(na startu je nutné si vyzvednout startovní číslo min.30 minut před závodem kategorie!!!) 

Propozice  
 Kategorie Ročník Okruhy Start 

M19 - muži 1999-1989 6x 3200 m  9:00 

M30 - muži 1988-1979 6x 3200 m  9:00 

M40 - veteráni 1978-1969 5x 3200 m  10:10 

M50+ - veteráni 1968 a st. 5x 3200 m  10:10 

U19m - junioři 2000-2001  4x 3200 m  10:10 

U17m - kadeti 2002-2003 4x 3200 m 10:10 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 11:20 

Ž15 - ženy 1989-2003 4x 2300 m  11.40 

U15ž - žákyně 2004-2005 3x 2300 m  11:42 

Ž30+ - ženy 1988 a starší 4x 2300 m  11.44 

U15m - žáci 2004-2005 4x 2300 m  12:30 

odrážedla  50 m 13:15 

U11m - žáci 2008-2009 2x 1400 m  13:20 

U11ž - žákyně 2008-2009 2x 1400 m  13:45 

U13m - žáci 2006-2007 3x 1400 m  14:05 

U13ž - žákyně 2006-2007 3x 1400 m  14:30 

U9m - žáci 2010-2011 2x 730 m  15:00 

U9ž - žákyně 2010-2011 2x 730 m  15:15 

U7m - kluci 2012 a mladší 2x 500 m 15:30 

U7ž - holky 2012 a mladší 2x 500 m 15:40 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 16:00 

  
Počet okruhů je orientační a maximální, bude upraven dle klimatických podmínek v den 

závodu! 
 

http://www.pal-mtb.cz/


po předjetí o kolo se zbytek kol nedokončuje, konec je za vítězem 

Povrch: zpevněné cesty, koryta, těžší výjezdy, single track, technicky náročné  
Trať bude provizorně vyznačena dle počasí cca 7 dnů před závodem.  
Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze písemně v den závodu, a to nejpozději 20 
minut po dojezdu posledního závodníka kategorie u ředitele závodu nebo časomíry. Rozhodnutí ředitele 

závodu je konečné a definitivní. Pozdější reklamace výsledků zaslané emailem řeší ředitel závodu 

s prezidentem P.A.L.  
Startovní čísla jsou přidělovány postupně dle vyzvednutí čísel před startem a řazení je dle výsledků v prvním 

závodě a dále dle startovních čísel!!! Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho 
doprovodu! 

Všichni účastníci jsou povinni dodržovat platné stanovy P.A.L. 

 

 

 
 Startovné :   Muži, ženy a junioři         150,- Kč (při registraci on-line do 28.března do 12.00) 

                Ostatní     100,- Kč (     dtto     ) 

  Odrážedla (platba na místě)  50,- Kč    

  Registrace na místě      + 50,- Kč    

Startovné se platí předem na účet č. 1022746043/6100 !!! 
 

Prezentace 
od 8.00 na místě 
 
Doprovodný program 
Bikepark pro děti i dospělé 
Občerstvení  
Kamerový záznam z trati, online video ze závodů ve stanu 
 
Sponzoři místního závodu 
TJ Sokol Město Touškov 
Saferoad Czech Republic s.r.o. 
Duratec s.r.o. 
 
MAPA závodu a fotky z trati jsou umístěna na: www.tjsokolmestotouskov.cz 
 
 
 
 

http://www.tjsokolmestotouskov.cz/

