
Český pohár 4X 2004

PROPOZICE
I. Obecná ustanovení

1. Český pohár ve fourcrossu a Mistrovství České republiky 2004, 3. ročník (též Czech 4X Cup nebo ČP-4X)
2. Seriál 5 závodů. Jeden ze závodů poháru je vypsán zároveň jako Mistrovství ČR (pouze pro Elite a Ženy).
3. Do celkového pořadí se započítávají 4 nejlepší výsledky a to i v případě zrušení některého závodu.
4. V případě zrušení více závodů, než jednoho, se započítávají výsledky ze všech závodů.

II. Termíny a místa

1. závod: 16.05. Litoměřice (neděle)
2. závod: 18.07. Šumperk (neděle)
3. závod: 08.08. Rokytnice nad Jizerou – Mistrovství ČR (neděle)
4. závod: 28.08. Boží Dar (sobota)
5. závod: 28.09. Praha (úterý; Státní svátek)

III. Registrace

1. Na místě den před závodem od 19:00 do 20:00 hod a v den závodu v čase dle programu závodu.
2. Online na serveru www.4X.cz, vždy nejpozději do středy před závodem.
3. Online přihlášku je třeba potvrdit podpisem při zkrácené registraci na vyhrazeném místě.
4. S přihláškou musí být předložena platná licence UCI (Elite) nebo průkaz totožnosti (pouze Hobby).
5. Pro kategorii Elite 16+ je platná licence ČSC / UCI povinná.
6. Závodníci mladší 18 let jsou povinni předložit písemný souhlas rodičů obsahující jméno, adresu a číslo OP.
7. Přihláška závodníků mladších 18 let musí obsahovat podpis rodiče nebo písemně zmocněného zástupce.

IV. Poplatky

1. Startovné Elite: 200 Kč 
2. Startovné Hobby: 150 Kč
3. Startovné Ženy: 150 Kč
4. Poplatek za startovní číslo: 100 Kč jednorázově pro celý seriál
5. Startovné Holeshot Masters: 20 Kč

V. Kategorie

a) Hobby 12+ (muži od 12 let včetně a ženy od 16 let včetně)
b) Elite 16+ (muži od 16 let včetně)
c) Ženy 16+ (ženy od 16 let včetně; jen při M-ČR) 

1. Rozhodující je věk dosažený v daném roce.
2. Český pohár a M-ČR jsou otevřeny českým i zahraničním závodníkům.
3. Do pořadí Mistrovství ČR kategorií Elite a Ženy budou zařazeni pouze držitelé platných licencí ČSC.
4. Vítěz celkového pořadí a vítězové jednotlivých závodů kategorie Hobby jsou povinni v následující sezoně

přestoupit do kategorie Elite. Nevztahuje se na závodníky, kteří by nesplnili podmínku minimálního věku.
5. Závodníci na 1. až 20. místě celkého pořadí kategorie Elite ČP-4X 2003 nesmí v sezoně 2004 startovat

v kategorii Hobby.
6. V pohárových závodech mohou ženy od 16 let včetně startovat pouze v kategorii Hobby.
7. Kategorie Ženy 16+ je vypisována pouze při Mistrovství ČR za podmínky registrace minimálně 4 závodnic.
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PROPOZICE
VI. Bodování

1. místo = 50 bodů 5. místo = 15 bodů 09. místo = 9 bodů 13. místo = 5 bodů
2. místo = 40 bodů 6. místo = 12 bodů 10. místo = 8 bodů 14. místo = 4 body
3. místo = 30 bodů 7. místo = 11 bodů 11. místo = 7 bodů 15. místo = 3 body
4. místo = 20 bodů 8. místo = 10 bodů 12. místo = 6 bodů 16. místo = 2 body

1. Bodovácí škála je shodná pro kategorie Hobby 12+ a Elite 16+.
2. V kategorii Elite bodují závodnící na 1.-16. místě.
3. V kategorii Hobby bodují závodníci na 1.-32. místě, 17.-32 místo = 1 bod
4. Body za 5.-8. místo se přidělují dle pořadí „malého finále“.
5. Body za 9.–32. místo se přidělují dle pravidel uvedených v Soutěžním řádu.
6. V případě rovnosti počtu bodů v celkovém pořadí seriálu rozhoduje:

1) Lepší umístění na Mistrovství ČR.
2) Lepší umístění ve finalovém závodě.
3) Počet nejlepších umístění.
4) Poslední lepší umístění.

VII. Program

Den před závodem…
16.00 – 16.45 hod. Registrace Holeshot Masters
16.15 – 17.00 hod. Trénink Holeshot Masters
17.00 hod. Start Holeshot Masters
19.00 – 20.00 hod. Prezentace ČP-4X

V den závodu…
08.30 – 10.30 hod. Prezentace ČP-4X
09.00 – 10.30 hod. Trénink pro registrované závodníky
10.30 – 11.00 hod. Trénink se startovním zařízením.
11.15 – 11.30 hod. Schůzka závodníků, pořadatelů a rozhodčích
12.00 – 13.00 hod. Kvalifikace
13.30 hod. Start 1. kola závodu

1. Časový plán je platný pro celý seriál.
2. Program závodu může být upraven. Časová posloupnost a délka trvání treninků musí zůstat zachovány.
3. Při závodech za umělého osvětlení musí zástupci jezdců schválit kvalitu osvětlení.

VIII. Odměny

Kategorie Hobby 12+
1. Věcné ceny pro finalisty jednotlivých závodů.
2. Věcné ceny pro vítěze celkového pořadí ČP-4X 2004: bike Haro Escape 8.2 a sada vybavení značky 661.

Kategorie Elite 16+
1. Finanční odměny pro finalisty jednotlivých závodů:

1. místo = 5.000 Kč; 2. místo = 3.000 Kč; 3. místo = 2.000 Kč; 4. místo = 1.000 Kč
2. Věcná cena pro vítěze celkového pořadí ČP-4X 2004.

IX. Ubytování

Promotér nezajišťuje ubytování pro závodníky. Informace budou zveřejněny na www.4X.cz.
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Český pohár 4X 2004

PROPOZICE
X. Promotér

POLIS Production – Zdeněk Pól
Prokopa Velikého 356
280 02 Kolín 3

Mobil: 602 492 306
Fax: 325 611 774
E-mail: info@polis.cz
Web: www.4X.cz

XI. Ostatní ustanovení

1. ČP-4X 2004 se řídí Soutěžním řádem pro fourcross zveřejněným v Ročence 2004 Komise MTB ČSC.
2. Soutěží se dle postupového klíče bez opravných jízd (viz Soutěžní řád 4X 2004, ustanovení IV.9.).
3. Závodníci kategorie Hobby 12+ nesmí používat žádný mechanismus spojující nohy s pedály jako například

tzv. nášlapné pedály, klipsny, atd.
4. Závodníkům kategorie Hobby bude ve startovních a výsledkových listinách uváděn název klubu dle licence

ČSC / UCI. Pokud závodník licenci ČSC / UCI nevlastní nebo se jí při registraci neprokáže, uvede se místo
trvalého bydliště dle průkazu totožnosti. 

5. Platnost žluté karty se přenáší do dalšího závodu seriálu následujícím po závodu, kdy byl závodník žlutou
kartou penalizován.

6. Pokud nebude stanoveno jinak, je trénink na trati den před závodem zakázán.
7. Závodníkům je předem přiděleno startovní číslo, které jsou povinni používat při všech závodech ČP-4X 2004.

Čísla jsou přidělována na základě umístění v celkovém pořadí ČP-4X 2003. Vítěz kategorie Elite obdrží číslo
1, kategorii Hobby jsou vyhrazena čísla od 101. Závodníkům, kteří nefigurují v celkovém pořadí ČP-4X 2003
a těm, kteří přestoupí v průběhu seriálu do jiné kategorie, budou přidělována čísla dle pořadí registrace.
Ženy při M-ČR obdrží čísla počínaje číslem 301 dle pořadí registrace.

8. Závodníci obdrží při první registraci do závodu ČP-4X 2004 tabulku s přiděleným startovním číslem. Je
zakázáno upravovat tvar tabulky, zakrývat či odstraňovat loga sponzorů a umisťovat na ni jakákoli další
reklamní označení. Porušení tohoto nařízení se trestá diskvalifikací ze závodu.

9. Pokud dojde k poškození tabulky během závodů, je závodník povinen požádat registrační pracovníky závodu
o vydání duplikátu. Zničená tabulka musí být doložena, jinak závodník před vydáním nové tabulky musí
zaplatit poplatek v plné výši.

10. Promotér akceptuje jen takové zástupce závodníků, jejichž jména obdrží písemně od některého ze zástupců
uvedených v Propozicích ročníku 2003 a to do uzávěrky registrace k prvnímu závodu. Pokud závodníci
neoznámí v termínu jména svých zástupců, promotér bude akceptovat pro jednání pouze jezdce, kteří se
umístili na 1.-5. místě celkového pořadí obou kategorií ročníku 2003. Jednání s promotérem se účastní vždy
max. 2 zástupci kategorie Elite a 2 zástupci Hobby. Zástupce závodníků nesmí být rovněž pořadatelem
daného závodu. 

11. Promotér si vyhrazuje právo provádět změny propozic.
12. Změny a výsledky zveřejněné na serverech www.4X.cz a www.MTBS.cz se považují za oficiální.
13. Případné změny propozic mohou být provedeny výhradně v souladu s doporučením Komise MTB.
14. Schváleno Komisí MTB ČSC dne 8.3. 2004.
15. Přestup z kategorie Elite 16+ do Hobby 12+ v průběhu jedné sezóny je zakázán. Přestup z Hobby 12+ do

Elite 16+ je možný, závodníkovi se do celkového pořadí započítají pouze body získané v Elite 16+.
16. Holeshot Masters je soutěž ve sprintu na 10 metrů vypsaná pro všechny závodníky bez nášlapných pedálů a

bez rozdílu kategorií. Tento závod je vypisován zejména jako forma plnohodnotného tréninku startovní
reakce na špičkovém startovním zařízení. Koná se vždy v den před závodem ČP-4X. Systém závodu bude
popsán na www.4X.cz. Vítěz získá věcnou cenu.
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