
  

 

Propozice 

AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2021 

v ENDURO MTB 2021 

 

Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu 

Pořadatel: Komise cyklistiky České asociace univerzitního sportu a CESA VUT v Brně 

ve spolupráci s Trutnov Trails 

 

Datum: 7. - 8. 8. 2021 

Místo: Lokalita závodu: TRUTNOV TRAILS – Trutnov Lhota 

      START/CÍL (prezentace) závodu: Trutnov Lhota – Parkoviště Trutnov Trails  
 

Facebooková událost: https://www.facebook.com/EnduroTrutnov 

Webové stránky: www.endurotrutnov.cz/info/ 

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Přihlášky: on-line registrace, max. kapacita účastníků je 400 startujících! Neváhejte proto s 

registrací. Registrace na místě NEBUDE MOŽNÁ. Účastníci sami zaregistrovat přes 

systém pořadatele. Dále účastníky AM ČR přihlašuje vysílací složka (KTV, ÚTV 

apod.) na email chlibkova@cesa.vutbr.cz. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení 

závodníka, název VŠ (popř. fakulty), datum narození, disciplíny, kontakt (email, telefon). 

Startovné: Je nutné zaplatit při registraci, bude proplaceno zástupcem ČAUS na místě. 

Startují: Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu. 

Ubytování: Vlastní. V Trutnově a v okolních obcích se nachází celá řada ubytovacích 

kapacit všech typů úrovní. Doporučujeme včasnou rezervaci z důvodu možné obsazenosti. Po 

předložení příslušných dokladů bude na místě ( n e b o  z p ě t n ě  n a  ú č e t )  

studentům proplacen příspěvek na ubytování z prostředků ČAUS (max. 500,- Kč/noc). 

Doprava: Vlastní. Autem: Lokalita závodu: TRUTNOV TRAILS – Trutnov Lhota.  Vlakem: 

zastávka Trutnov, potom po vlastní ose na kole 

Závodní kancelář: Trutnov Lhota – Parkoviště Trutnov Trails  

Prezence závodníků: Trutnov Lhota – Parkoviště Trutnov Trails 

Titul: Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v enduro MTB pro rok 2021.“ 

http://www.endurotrutnov.cz/info/
https://www.sportt.cz/register/803
mailto:chlibkova@cesa.vutbr.cz


 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

Předběžný časový program (sledujte aktuální stránky závodu): 

Sobota 7. 8. 2021 

09:00 – 18:00 Trénink 

14:00  –  17:00 Prezence – vyzvednutí start. čísla a čipu 

 

Neděle 8. 8. 2021 

07:30  – 08:00 Prezence – vyzvednutí start. čísla a čipu 

09:00 START závodu 

18:00 Slavnostní vyhlášení vítězů 

 

Pravidla: www.endurotrutnov.cz/info/ 

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Každý závodník musí mít odpovídající 

vybavení, použití integrální přilby je povinné. Startovní čísla jsou povinná pro trénink v 

den závodu a po celou dobu probíhajícího závodu. Každý závodník musí mít vlastní 

pojištění. 

Organizátoři ani ČAUS nenesou zodpovědnost za zranění a materiální škody vzniklé 

během závodu či mimo něj. 

Odvolání závodu: www.endurotrutnov.cz/info/ 

Protesty: Písemně do 30 minut po ukončení závodu s vkladem 500,-Kč bez nároku na 

vrácení při zamítnutí protestu. 

 

Hlavní činovníci AM závodu: ředitel a sekretář závodu - Daniela Chlíbková, Centrum 

sportovních aktivit, Vysoké učení technické v Brně, e-mail: 

chlibkova@cesa.vutbr.cz 

 

Různé: V rámci závodu bude probíhat dobrovolné výzkumné šetření některých 

fyziologických parametrů. Pokud máte zájem se zúčastnit (i neakademici), bližší 

informace Daniela.Chlibkova@vut.cz 

 

 

Datum: 15. 6. 2021 

 

    Daniela Chlíbková      Svatopluk Henke 

ředitel závodu      předseda sport. komise cyklistiky ČAUS 
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