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19. INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP 
   UCI Mountain Bike Marathon series 2018

Jablonné v Podještědí / Lužické hory  / Česká republika

Základní informace

Závod je určen pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů České republiky, příslušníky, 
zaměstnance a členy dalších základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému České 
republiky, jako součást marathonu pro širokou sportující veřejnost, handicapované, amatéry (bez licence) a pro 
závodníky s licencí vydané národními svazy.

Závod je pořádán ve spolupráci s HZS Libereckého kraje 
a za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje

Součást seriálů:
- UCI Mountain Bike Marathon series 2018
- MarathonMan  Europe 2018
- Author Marathon Tour

Pořadatel:
PAKLI SPORT KLUB z.s., Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí / CZE
Tel.: +420 777 125 441
e-mail: info@malevilcup.cz
www.paklisport.cz ; www.malevilcup.cz

Ředitel závodu: Radek PATRÁK
Hlavní rozhodčí: Veronika KREJČOVÁ delegována UCI / ČSC
Lékař závodu: bude delegován ZZS Liberec
Ředitel tratě: Pavel KOREČEK
Ředitel catering: Hanka JANĎUROVÁ
Tiskový servis: MTBS,cz
Ubytování: info@malevilcup.cz
Team / Expo zóna: Radek PATRÁK

Přihlášky:
a/ prostřednictvím internetu – http://paklisport.cz/index.php/malevil-cup-registrace-k-zavodu
Pozor! – nebude-li platba za startovné převedena na účet pořadatele do 7 dnů od podání přihlášky, bude 
se brát tato přihláška jako neplatná.

b/ osobně – v prodejně PAKLI SPORT, Jablonné v Podještědí

Uzávěrka: 4. 6. 2018 - 20.00 hodin, 
po tomto datu se bude možné přihlásit pouze na místě v pátek   8. 6. a v sobotu 9. 6. 2018 při prezentaci.

Kategorie:
- HASIČ / HASIČKA HZS ČR (profi) - TRASA B 65 km
pro přihlášení je nutno vyplnit číslo služebního průkazu

- IZS (dobrovolní hasiči, horská služba, bezpečnostní složky)

Pořadí v těchto kategoriích bude vyhlášeno pro první  3 bez rozdílu věku.

Ostatní se mohou zúčastnit závodu na trase A, B, C, D. Klasifikováni budou v jim příslušné věkové kategorii 
HOBBY (Masters).



Výše startovného

Datum úhrady do 15. 1. 2018* do 21. 5. 2018* 22. 5. - 4. 6. 2018 */** 8. - 9. 6. 2018 **

při registraci

Kč Eur Kč Eur Kč Eur Kč Eur

Trasa  B   65 km 650,- 30,- 750,- 35,- 750,- 35,- 850,- 40,-

pozn. *): platba startovného je k tomuto datu připsána na účtu pořadatele
           **) bez nároku na upomínkový předmět s logem závodu 

Startovné zahrnuje:
Zdravotní a pořadatelskou službu. Měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, 
občerstvení v průběhu závodu ( 4x trasa B 65 km) a v cíli včetně energetických přípravků, startovní číslo, 
startovní balíček, mytí kol, lístek do losování o ceny, páteční a sobotní doprovodný program.

Bankovní spojení:
PAKLI SPORT KLUB, Zdislavy z Lemberka 437
471 25 Jablonné v Podještědí, CZ

číslo účtu: 020036-0904093369/0800 Česká spořitelna, Jablonné v Podještědí / CZE
IBAN: CZ80 0800 0200 3609 0409 3369
BIC: GIBACZPX

Variabilní symbol vám bude přidělen po odeslání přihlášky registračním systémem a zaslán na váš e-mail.
V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 30. 5. 2018 včetně za storno 
poplatek 100,- Kč / 5,- EUR. Změna trasy nebo přehláška závodníků bude možná pouze v pátek 8. 6. 2018 za 
poplatek 100,- Kč. Pořadatel si vyhrazuje právo přidělit 100 startovních čísel dle vlastního uvážení.

Prezentace: Resort Malevil - Heřmanice v Podještědí
- pátek     8. 6. 2018 16.00 - 20.00 hod. TRASA A, B, C, D
- sobota   9. 6. 2018   6.30 -  9.30 hod. TRASA B - hasiči

Trasa závodu:
Parametry tratě měřeny pomocí on-line Cykloserver.cz

trasa A 100 km - 2230 v.m.
trasa B  65 km - 1540 v.m.
trasa C   45 km -   960 v.m.
trasa D   25 km -   480 v.m.

Povrch: 85 % po lesních a polních cestách Lužických a Žitavských hor zbytek asfalt
Výklad trasy: pátek 8. 6. 2018, 20.30 hodin

Mapa ke stažení: www.malevilcup.cz

Start: sobota 9. 6. 2018, Resort MALEVIL
- A trasa  100 km v  8.30 hod.
- C trasa    45 km v  9.30 hod.
- D trasa    25 km v  9.30 hod.
- B trasa  65 km v 10.30 hod.

Výsledky:
Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po dojezdu každých 50 závodníků do cíle.

Vyhlášení vítězů: 9. 6. 2018
- 15.30 hod. kategorie ELITE trasa A
- 17.15 hod. kategorie HASIČ / HASIČKA
- 17.30 hod. kategorie HOBBY trasa A, B



Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději 30 minut před časem vyhlášení 
kategorie ELITE a tras A, B, C, D v kanceláři závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu 
propadá pořadateli.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na www.sportsoft.cz

Pozor! Časový plán i vedení trasy může být aktuálně upraven. Případné změny budou s předstihem zveřejněny, 
nejpozději při registraci v místě závodu.

Podmínky účasti:
Závodí se podle soutěžního řádu (rozpisu) UCI/ČSC, který je nadřazen rozpisu tohoto závodu. Účastníci mladší 
18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že:
- přečetl si propozice (regule) tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit,
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
- je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn,
- bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Podrobný celkový rozpis závodu včetně podmínek účasti, který je závazný i pro kategorii HASIČ / 
HASIČKA je zveřejněn na webových stránkách závodu www.malevilcup.cz

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na shledanou 9. června 2018 při startu závodu.

V Jablonném v Podještědí a Liberci dne 8. listopadu 2017




