
 

 

      

 #PekloSeveru 

Peklo Severu 2019 
  
 Seriál závodů horských kol 
 20. ročník 
 

 

Pořadatelé: 
Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. 

  Mandavan, z.s. 
  Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. 
  Sportovní areál Polevsko, s.r.o. 
  
Termíny: 

Datum Závod Místo konání 
Informace 

www.pekloseveru.cz 

5. květen 2019 
28. Sebnitzer MTB-Cup Marathon 

XCM (Maraton) 
Sebnitz (SRN) 

uwextr@aol.com 
kontakt@sebnitzer-rv.de 

2. červen 2019 
Fofr cup 

XCM (Maraton) 
Horní Prysk 

peklo.severu@tiscali.cz 
+420 778 435 492 

29. červen 2019 
O pohár starosty města 

XCE (Eliminátor), XCC (short track) 
Česká 

Kamenice 
peklo.severu@tiscali.cz 

+420 778 435 492 

27. července 2019 
Mezi polevskými obry 
XCO (Cross-country) 

Polevsko 
spravka@eepr.cz 
+420 724 900 553 

14. září 2019 
GEMA XC Hrádek 

XCO (Cross-country) 
Varnsdorf 

cyklotrener@seznam.cz 
+420 777 809 468 

21. září 2019 
Okruhy pod Jehlou 

XCO (Cross-country) 
Česká 

Kamenice 
peklo.severu@tiscali.cz 

+420 778 435 492 
 

Kategorie: 
 Muži Ženy 

   

Podmínky startu:  

 Závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem rodičů (podpis při prezentaci).  

 Všichni startující potvrzují znalost pravidel uveřejněných v místě registrace nebo na 
www.pekloseveru.cz/pravidla. 

Hodnocení: 

 Všechny kategorie vyjma kategorie Mrňouskové jsou započítávány do celkového hodnocení 

 Do celkového hodnocení se započítávají všechny bodové zisky. 

 Bodové hodnocení je popsáno v pravidlech na www.pekloseveru.cz/pravidla 

Ceny: 

 Ve všech závodech odměněni minimálně první tři v pořadí v každé kategorii vyjma eliminátoru. 

 V případě přihlášení do závodů ve více než jedné kategorii se body do celkového sčítají pouze v dané 
kategorii (týká se kombinace přihlášení do kategorie Elita muži a Veteráni I-III) 

 Po skončení posledního závodu proběhne celkové vyhodnocení skončeného ročníku. 

 Celkově budou odměněni minimálně první tři závodníci v každé kategorii vyjma kategorie Mrňousků. 
 Do slosování věrnostních cen jsou zařazeni všichni, kdo se zúčastnili všech závodů. Závod „O pohár 

starosty města“ je pro kategorie nad 17 let považován jako dva závody (eliminátor, short track).   

Název kategorie 
Narozeny v 

letech 

Naděje I (4 - 6 let) - dívky 2015 – 2013 

Naděje II (7 - 9 let) - dívky 2012 – 2010 

Mladší dívky (10 - 12 let) 2009 – 2007 

Starší dívky + Kadetky (13-16 let) 2006 – 2003 

Elita ženy (nad 16 let) 2002 a dříve 

  
Smíšené kategorie  

Mrňouskové 2016 a dříve 

Název kategorie 
Narozeni v 

letech 

Naděje I (4 - 6 let) - chlapci 2015 – 2013 

Naděje II (7 - 9 let) - chlapci 2012 – 2010 

Mladší chlapci (10 - 12 let) 2009 – 2007 
Starší chlapci + Kadeti (13-16 let) 2006 – 2003 

Elita muži (nad 16 let) 2002 a dříve 

Veteráni I (30 - 39 let) 1989 – 1980 

Veteráni II (40 - 49 let) 1979 – 1970 

Veteráni III (nad 49 let) 1969 a dříve 

http://www.pekloseveru.cz/pravidla

