
ENDURO Trutnov Trails 
Termín závodu: 25.4.2021 

Lokalita závodu: TRUTNOV TRAILS – 

Trutnov Lhota 

START / CÍL závodu: TRUTNOV – Zimní stadion 

 

Kategorie: 

Muži Elite / 5 RZ 

Muži Master Elite 40+ / 5 RZ 

Muži 18-39 / 4 RZ 

Muži Master / 4 RZ 

Hardtail Bike Open / 4 RZ 

Ženy / 4 RZ  

Junioři 12 -17 / 3 RZ  PROHLÁŠENÍ NEZLETILÝCH ÚČASTNÍKŮ 

Prize Money: 
Muži Elite / 1. 5000,-Kč / 2. 3000,-Kč / 3. 2000,-Kč / 4. 1000,-Kč / 5. 1000,-Kč 
Muži Elite Master 40+ / presents 
Muži 18-39 / presents 
Muži Master 40+ / presents 
Ženy / presents 
Junioři 12 -17 / presents 
Hardtail Bike Open / presents 
 

Program: 
Sobota 24.4.2021 
09:00 – 18:00 Trénink 
14:00 – 18:00 Prezentace – vyzvednutí st.čísla a čipu 
 
Neděle 25.4.2021 
07:30 – 9:00 Prezentace – vyzvednutí st.čísla a čipu 
09:00  START závodu 
18:00  Slavnostní vyhlášení vítězů 
__________________________________________________________________________ 
 

Startovné: 800 Kč 

MAX kapacita 400 startujících / REGISTRACE na místě NEBUDE MOŽNÁ ! 



ON-LINE REGISTRACE: 

 
STARTOVNÍ LISTINA: 

 

Po zaregistrovaní obdržíte e-mail s pokyny k platbě startovného. 
Po 7mi dnech druhá výzva k zaplacení. 
Pokud do 10 dnů od registrace nezaplatíte, budete odhlášen a je nutné se registrovat znovu. 
Ke každé registraci cykloláhev s logem závodu jako dárek !  
_________________________________________________________________ 
 
Prezentace: registrace závodníku proběhne na Zimním Stadionu Trutnov !!!  

Speaker: Michal Berka  

Občerstvovačka: ANO / cestou na RZ3 a RZ5 
 

Zdravotní zajištění: ANO  

Sprchy: ANO 

Ubytování: ► ubytování TRUTNOV / hotely – pensiony 

Časomíru zajišťuje:  

__________________________________________________________________________ 

IMPORTANT FOR COMPETITORS!!! 
Who is already registered and has not paid a starting fee! 
Registration on the place will not be possible! 
Registration will end on 10th April 2021. 

After your registration, you will receive an e-mail containing instructions for payment the entry fee. 
After 5 days, you will receive a second reminder for payment. 
If you do not pay within 10days, you will be logged out from the system. 
Then, you will need to register again. 

 

Povinná výbava 

• Závodník smí během závodu použít pouze jedno jízdní kolo, na kterém nesmí provádět 
žádné výměny jednotlivých součástí. Opravy poškozených součástí kola a vybavení si 
závodník zajišťuje svépomocí. Vše potřebné si závodník po celou dobu závodu veze 
sám. 
Závodník nesmí během závodu přijmout cizí technickou pomoc mimo oficiální servisní 
zónu. 

• Povinná výbava závodníka: 

• INTEGRÁLNÍ PŘILBA certifikovaná pro horskou cyklistiku nebo motorismus. 
Bez takové přilby nebude závodník moct odstartovat měřené RZ. 
Pro přejezdy mezi RZ může závodník použít klasickou přilbu bez chrániče brady. 
Závodník musí mít přilbu nasazenu a správně upevněnu na hlavě při jízdě na kole po 
celou 
dobu závodu. 



• Doporučená výbava závodníka: 
Brýle pro cyklistiku nebo motocross 
Dlouhoprsté rukavice 
Chránič krční páteře 
Chrániče loktů a předloktí 
Chrániče kolen a holení 

 


