
MEZIHOŘSKÝ VRŠEK 2015 

 (2. ročník) 

Závod horských kol 

POŘADATEL: 

TJ Mezihoří, Skicross team Chomutov, Fresh Crackers 

DATUM KONÁNÍ:  

19. 9. -20. 9. 2015 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Ski areál Mezihoří, obec Blatno, Chomutov 

Závod je zařazený do série sportovních akcí ADRENALINE RACE. http://www.adrenalinerace.cz/. 

Aktuálně zařazen do seriálu závodů POHÁR PERUNA. http://www.pohar-peruna.cz/              

Novinky o akci https://www.facebook.com/profile.php?id=1613124138976944&ref=ts&fref=ts    

Více informací o prvním ročníku na https://www.facebook.com/sxchomutov/ 

TRAŤ: 

Trasa A: 52 km, převýšení 1089m, celkem tři okruhy - muži a ženy nad 18 let. 

Trasa B: 35 km, převýšení 726m, celkem 2 okruhy - junioři, juniorky a muži nad 60 let  

Trasa C: 18 km, převýšení 363m, 1 okruh – příchozí muži a ženy  a MZ14                              

Odkaz na trasy: https://www.facebook.com/sxchomutov?ref=hl nebo na      

http://www.adrenalinerace.cz/. 

KATEGORIE:  

Dle rozpisu Poháru Peruna http://www.pohar-peruna.cz/             

PREZENTACE: 

přihlašování online na http://pohar-peruna.cz/mezihorsky-vrsek/ 

Na místě (hřiště na modré sjezdovce- na mapě trati závodu) 10:30-12:45 

ČASY STARTŮ: 

Dětské závody v 10:00 od nejmenších kategoríí MZ6 výše, MZ14 jedou 

trasu C 

13:00 – TRASA A 

13:00 – TRASA B 

13:00 – TRASA C 
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Vyhlášení závodů v cca 16:00. 

NEDĚLE 20. 9. 2015 

DH CROSS COUNTRY S HROMADNÝM STARTEM 

START – Zákoutí (Bernov), CÍL – SKI AREÁL MEZIHOŘÍ (nástupní stanice vleku) 

KATEGORIE:      DH SPECIÁL  - muži, ženy, junioři 15 -18 let 

                        CROSS COUNTRY MTB   - muži, ženy, junioři 15 -18 let 

prezentace:  9:00- 10:30 na místě 

tréninkové jízdy ( 2x ): 11:00 -11:45 

start závodu: 12:30 

Propozice trati budou specifikovány do 3 týdnů. Trať staví Richard Gasperotti. 

 

KRÁL a KRÁLOVNA MEZIHOŘÍ (KOMBINAČNÍ ZÁVOD)  

19. 9. – 20. 9. 2015 

Povinná účast v sobotním maratónu 52 km a v nedělním DH MTB CROSS COUNTRY. Na oba závody musí mít 

závodníci stejné kolo. Muži a ženy starší 18 let. 

STARTOVNÉ: 

TRASA A Při přihlášení online, platba na místě – 200,- Kč. Při přihlášení na místě – 260,- Kč 

TRASA B Při přihlášení online, platba na místě – 150,- Kč. Při přihlášení na místě – 200,- Kč 

TRASA C Při přihlášení online, platba na místě – 150,- Kč. Při přihlášení na místě – 200,- Kč 

DH CROSS COUNTRY a DH SPECIÁL Při přihlášení online, platba na místě – 250,- Kč. Při přihlášení na místě 

– 300,- Kč. 

KRÁL a KRÁLOVNA MEZIHOŘÍ Při přihlášení online, platba na místě – 400,- Kč. Při přihlášení na místě – 

500,- Kč 

DĚTSKÉ KATEGORIE ZDARMA 

PLATBA PŘEDEM: č. účtu 107-8161090277/ 0100, VS: 19092015 - do zprávy pro příjemce uveďte 

jméno, příjmení, kategorii. 

V ceně startovného je občerstvení po závodě (pivo nebo limo a jídlo). Občerstvovací stanice budou k dispozici 

při každém průjezdu areálem. 

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Za škody způsobené na vašem vybavení nezodpovídáme. Na trati 

bude k dispozici zdravotní služba.  

Prosíme všechny účastníky dvoudenní akce, aby využívali především oddílové parkoviště v Mezihoří. Nevjíždějte 

prosím na cestu směrem na sjezdovky. Respektujte po dobu závodu. Stanové městečko, které se nachází na 

přilehlé louce u race office bude otevřeno po sobotním závodě. 

Více informací pro závodníky na tel. čísle +420 602 840 887, nebo na emailu sxchomutov@gmail.com 

Odpovědná osoba:  Jan Tóth, předseda Skicross team Chomutov, člen TJ Mezihoří 



   Tomáš Pospíšil, člen Výkonného výboru TJ Mezihoří, správce Ski areálu  

 

HUDEBNÍ FESTIVAL SOBOTA 19. 9. 2015 16:00 

„ASI POSLEDNÍ LETOŠNÍ OPEN AIR V KRUŠNEJCH“ 

Celý program, i organizaci akce má na povel undergroundem otřelý a pořádáním 

kulturních akcí prověřený matador Petr Karásek. Kompletní program se stále připravuje, 

brzy však bude kompletní. Celá akce proběhne také na přilehlé louce u modré sjezdovky. 

To znamená, že celý sobotní program máme na jednom místě. Autobusová doprava 

z Mezihoří po hlavním programu ve 22:00 z parkoviště u hotelu. Podrobné 

informace sledujte na https://www.facebook.com/events/1613124138976944/ 
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