
Pořadatel:

Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov, z.s.

PROPOZICE MT

18. ročník silničního cyklomaratonu

KELLYS BICYCLES Mamut Tour

Kdy:

Sobota 26. května 2018

Kde:
Přerov – Výstaviště

Generální sponzor: KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.

Hlavní sponzor: MSEM, a.s.

Tratě:

• A 212km, převýšení 3741m;

• B 136km, převýšení 2263m;

• C 83km, převýšení 976m;

Pro letošní ročník je zrušena volba tratě A, nebo B při závodě. Na kterou trať bude závodník přihlášen, 

tak na té bude i klasifikován.

Kategorie:

212 km Muži:

AM1: 19-29 let (1999 – 1989)

AM2: 30 – 39 let (1988 – 1979)

AM3: 40 – 49 let (1978 – 1969)

AM4: 50  - 59 let (1968  - 1959)

AM5: 60 let a starší (1958 a starší)

212 km ženy

AZ: ženy bez rozdílu věku

Družstva:

Závod smíšených družtev na trati A bez ohledu na věkové kategorie a pohlaví. Hodnotí se součet 3 

nejlepších časů jeho členů. Družstva nutno přihlásit jmenovitě při prezentaci.

136 km Muži:

BM1: do 29 let (do 1989)

BM2: 30 – 39 let (1988 – 1979)

BM3: 40 – 49 let (1978 – 1969)

BM4: 50 – 59 let ( 1968– 1959)

BM5: 60 let a starší ( 1958 a starší )

136 km Ženy:

BZ1: 19-29 let (1999 – 1989)

BZ2: 30-39let  (1988 a 1979)

BZ3: 40 a starší (1978 a starší)

83 km Muži:

CM1: do 18 let (do 2000)

CM2: 19-39 let let (1999 – 1979)

CM3: 40 – 49 let (1978 – 1969)

CM4: 50 – 59 let (1969 – 1959)

CM5: 60 let a starší (1958 a starší)

83 km Ženy:

CZ1: do 18 let (do 2000)

CZ2: 19-39 let let (1999 – 1979)

CZ3: 40 a starší (1978a starší)

Děti:

• Pro děti do 15 let jsou dětské závody v areálu výstaviště. Junioři a juniorky od 15 do 18 let mají závod 

na trase 83 km. Podmínkou účasti v závodu je podpis zákonného zástupce.

Generální partner

Hlavní partneři

 Mediální partneři

Další partneři

Vyberte jazyk ▼

ÚVOD MAMUT TOUR MAMUT BIKE DĚTSKÝ MAMUT NADAČNÍ BĚH TRIATLON MAMUTMAN

KLUB MAMUT MAMUT EXPO ODDÍL FOTO

MAMUT TOUR MAMUT BIKE OBCHOD E-SHOP
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• 6:00 – 8:30 – prezentace

• 8:30 – start silničního maratonu A+B+C

• 9:00 – start MTB maratonu

• 9:30 – start dětských závodů

• 10:25 – předpokládaný dojezd trasy E

• 10:57 – předpokládaný dojezd trasy C

• 11:10 – předpokládaný dojezd trasy D

• 12:24 – přepokládaný dojezd trasy B

• 12:45 – vyhlášení vítězů tras C a E

• 13:30 – vyhlášení vítězů trasy B a D

• 14:32 – předpokládaný dojezd trasy A, vyhlášení vítězů trasy A po dojezdu 3. prvních jezdců v dané 

kategorii

15:30 – losování tomboly, vydávání v 15:30, 16:30, 17:30 a 18:00

•

 15– 20h hudební program v areálu výstaviště

Ceny:

věcné ceny pro první tři v každé kategorii na každé trase. Pro vítěze HP a družstev věcné ceny. Cena 

Časový limit dojezdu do cíle:

Časový limit dojezdu do cíle 18:00 hod (spočítáno na průměrnou rychlost 22km/h). Uzávírka tratě v 

13.45hod na rozcestí při dělení na dlouhou trasu!! Občerstvovací stanice budou na závodníky čekat do 

doby spočítané na průměrnou rychlost 22km/h.

Startovné:

Splatné do 18.5.2018: jednotlivec: trasa A, B: 500 Kč. Trasa C 400 Kč. Po tomto termínu a v den startu:

trasa A, B: 600Kč, trasa C 500 Kč. Rozhoduje podací razítko.

Přihláška odeslaná spolu se startovným do 18.5.2018. Jinak za zvýšené startovné!

Ti, kdo budou mít startovné uhrazené do 18.5.2018, budou mít své jméno na startovním čísle.

Startovné zahrnuje: startovní číslo; měření času čipovou metodou; občerstvení na trase; hlavní jídlo; 

pivo nebo limo; celodenní pobyt v areálu výstaviště; vstup na večerní koncert; upomínkové předměty, 

tombola. Startovné se nevrací!

Možnosti zaplacení:

Hotově: v obchodě MK Bike sport, nebo při prezentaci na výstavišti.

Převodem na účet č.: 1883196389/0800. Variabilní symbol bude vygenerován automaticky systémem. 

Splatné do 18.5.2018

Pro platby v cizí měně:

Číslo účtu IBAN: CZ03 0800 0000 0018 8319 6389

Kód banky BIC: GIBACZPX

Upozornění: pozor na poplatky za převod, částka na našem účtu musí vždy souhlasit s výši uvedeného 

startovného v propozicích.

Zahraniční účastníci mohou platit při prezentaci hotově v Eurech. Trasa A;B = 23 Euro, trasa C 

= 19 Euro. Vratky pouze v CZK: 1 Euro = 26 Kč.

Měření času:

Měření času zajišťuje firma RK Eletronics- Sport Base. K měření se používá nalepovací elektronický čip, 

který bude umístěn na přilbu závodníka. Čip je jednorázový a tedy odpadá záloha a problémy s vrácením 

čipů.

Prezentace: Přerov – výstaviště

• 28.5.2018: 15:00 – 21:00

• 26.5.2018: 6:00 – 8:00

Start:

Přerov – výstaviště 26.5.20178

- v 8:30 společný pro všechny kategorie tratě A+B+C

Cíl:

Přerov – výstaviště

Horské prémie:

• Tesák – 38 km – vítěz bez rozdílu tras(A,B) a kategorií

• Hadovna - 67 km – vítěz bez rozdílu tras(A,B) a kategorií

• Grapy - 75 km – vítěz bez rozdílu tras(A,B) a kategorií

• Tesák (“FONCKY“) – 137 km – vítěz z dlouhé tratě(A) bez rozdílu kategorií

• Lázy – 159 km – vítěz z dlouhé tratě(A) bez rozdílu kategorií

Rychlostní prémie:

• u pomníčku mezi obcemi Chomýž a Hlinsko pod Hostýnem – 88 km - vítěz bez rozdílu tras(A,B) a 

kategorií

Pamětní a věcná cena Michala Klasy pro nejaktivnějšího jezdce na trati 212km, vyhodnotí rozhodčí 

na trati.

Občerstvení na trati:

• na trati A: 42 km, 90 km, 141km, 175km

• na trati B: 42 km, 90 km

• na trati C: 35 km

Časový harmonogram: 26.5.2018

Počasí
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+ finanční odměna pro nejrychlejší ženu a muže na trase A a D. Cena Michala Klasy pro 

nejaktivnějšího jezdce na trati 212km.

Tombola:

Tombola startovních čísel. Veřejné losování tomboly (10 cen) proběhne v 15:30 na výstavišti. Vydávání 

tomboly bude probíhat v časových intervalech a to v 15:30, 16:30, 17:30, 18:00 hod.

Doprovod na trati:

Doprovod na trati zajišťuje motorkářská skupina WASPS racing. Na tratích bude po dobu celého závodu 

sanitka. Před hlavním polem pojede označený doprovodný vůz, motospojky a vozidlo.  Na konci závodu 

pak „sběrák“. Doprovodná vozidla závodníků jsou povolena pouze s řádným označením a 

zaplacením poplatku 100Kč. Na tratí jsou úseky se zákazem vjezdu vozidel. Pokud na tyto místa 

vjedou neoznačená vozidla hrozí jim pokuta.

Info k maratonu:

Trasy jsou na důležitých místech značeny žlutou barvou na vozovce a doplňkovými směrovými tabulkami 

umístěnými na sloupech dopravního značení a na exponovaných místech regulovčíci. Na tratích jsou 

průjezdní kontroly!

V prostoru výstaviště jsou pro maratonce k dispozici sprchy a WC. Po celou akci je zajištěno bohaté 

občerstvení.

Placené parkoviště (20 Kč) ve vyhrazeném prostoru přímo v objektu Výstaviště.

Hlavní jídlo – řízek s bramborem nebo čína s rýží – se bude vydávat ve školní jídelně školy Kopaniny od 

11:30.

Na zabezpečení maratonu spolupracuje Policie ČR + Městská policie v Přerově a Bystřici pod Hostýnem.

Směrování na výstaviště:malá mapa (250kB); velká mapa (500kB)

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje! Na této stránce najdete ubytovací možnosti na Přerovsku.

Podmínky:

Maraton se jede pod záštitou města Přerova za plného silničního provozu dle mapy v příloze. Organizace 

je prováděna za spolupráce s PČR a MP daných okresů, krajů, měst a dobrovolných hasičů. Celá trasa 

maratonu je v režimu zvláštního užívání na pozemních komunikacích.

Hlavní peloton maratonu jede pod ochranou tzv. „plovoucí uzávěry“ v délce cca 20 minut. Na začátku této 

plovoucí uzávěry jede zaváděcí auto označené výstražným majákem oranžové barvy a označené cedulí 

„Cyklistický maraton“. Na konci plovoucí uzávěry jede motospojka v oranžové vestě označená cedulí 

konec plovoucí uzávěry. Doprovod celého pelotonu zajišťují motospojky ve výstražných oranžových 

vestách, které pomáhají uzavírat s předstihem křižovatky a regulují dopravu. Na vytypovaných, či 

nepřehledných křižovatkách máme své proškolení regulovčíky ve výstražných vestách a za součinnosti 

PČR usměrňujeme dopravu. Všichni regulovčíci a motospojky jsou uvedeny ve zvláštním užívání jako 

osoby oprávněné regulovat dopravu. 

Zbylá část účastníků maratonu, ti kteří propadnou za plovoucí uzávěru, musí dodržovat pravidla silničního 

provozu. U každé větší skupiny se pohybuje doprovodné vozidlo či motospojka.

Na konci celého maratonu se pohybuje sběrný vůz a na trase maratonu se pohybuje doprovodná sanitka. 

Každý účastník maratonu má na startovním čísle telefonní čísla na sběrný vůz a sanitku.

Každý účastník maratonu stvrdí souhlas s podmínkami a režimem maratonu, viz níže, v okamžiku 

odeslání online přihlášky nebo při fyzickém, papírovém přihlášení v době a místě prezentace. Před 

startem jednotlivých tras budou také účastníci informování a bude jim připomenut režim maratonu 

komentátorem. 

Pořadatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu v souladu se 

zákonem č. 101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pořadatel si vyhrazuje právo udělat změny ve vedení tratí a v časovém harmonogramu v případě 

nepředvídaných událostí.

Odesláním přihlášky účastník souhlasí s podmínkami závodu!

Kontakty:

Prodejna MK Bike sport, Kozlovská 15b, 750 00 Přerov, tel.: 581 217 155,

Ředitel závodu: Miroslav Kolář mobil 602 543 766; e-mail: mamut@miko-cycles.cz

Webová stránka nebyla nalezena.

Nejpravděpodobnější příčiny:

• V adrese může být překlep.

• Pokud jste kliknuli na odkaz, je možné, že není aktualizovaný.

Můžete vyzkoušet následující možnosti:

Zadejte adresu znovu. 

Kontakty:

zavod : mamut@miko-cycles.cz obchod: miko.cycles@volny.cz
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