
Propozice Mamutí cena Dolní Moravy 2018
I. Ročník závodů MTB seriálu Jesenický šnek 2018

sobota 22. 9. 2018 
Pořadatel: Horský resort Dolní Morava I Místo konání: Start před Wellness hotelem Vista 

Velká Morava 46, 561 69 Dolní Morava I https://www.hotel-dolnimorava.cz/kontakt
Parkování zdarma přímo pod hotelem Vista 

JESENICKÝ ŠNEČEK:    
prezentace od 8:30 I vyhlášení od 11:00
konec prezentace v 9:50      
Dětské závody – start od 10:00
 
1. BENJAMÍNCI ročník 2014 a mladší     
Délka 200m I Start 10:00h
startovné zdarma I občerstvení v cíli

Trasa: Start na kruhovém objezdu před Wellness hotelem Vista po 
asfaltové cestě 100m tam a 100m zpět po rovné silnici. (holky a kluci 
zvlášť)

2. PŘEDŽÁCI  ročník 2013 – 2011    
Délka 1 000m I Start 10:15h
startovné zdarma I občerstvení v cíli

Trasa: Start na kruhovém objezdu před Wellness hotelem Vista 
po asfaltové cestě 500m tam a 500m zpět po rovné silnici

3. MALÍ ŽÁCI  ročník 2010 – 2008     
Délka 2 100m I Start 10:30h
startovné zdarma I občerstvení v cíli

Trasa: Start na kruhovém objezdu před Wellness hotelem Vista 
částečné po asfaltové silnici, následně po šotolinové  cestě 
s mírným stoupáním. Pak zhruba 150 m sjezd po travnaté ploše 
z kopce a napojení na asfaltovou cestu až do cíle. 

4. MLADŠÍ ŽÁCI ročník 2007 – 2006     
Délka 2 700m I Start 10:45h 
startovné zdarma I občerstvení v cíli

Trasa: Start na kruhovém objezdu před Wellness hotelem Vista 
částečné po asfaltové silnici, následně po šotolinové  cestě s mírným 
stoupáním. Pak zhruba 150 m sjezd po travnaté ploše z kopce 
a napojení na asfaltovou cestu, kde část okruhu se pojede na 
dvě kola.

JESENICKÝ ŠNEK:     
prezentace od 8:30 I vyhlášení po dokončení závodu
konec prezentace v 11:50
Hlavní závod - start ve 12:00    

Start bude hromadný před hotelem Vista z kruhového objezdu po 
okruhu lesními cestami v okolí Dolní Moravy. Cíl bude ve stejném místě 
jako start. Na trase bude značení pomocí fáborek, šipek nastříkaných na 
cestě a v kritických místech budou pořadatelé v oranžových vestách. 
    
H – žáci 15 let a mladší (2003 a mladší)     
Délka 12,8km I Start 12:10h

G – žačky 15 let a mladší     
Délka 12,8km I Start  12:10h 
startovné 100 Kč I občerstvení na trati a v cíli 
Trasa: Start před hotelem Vista směrem k Mramorovému lomu – Vyhlídka – 
Pod Chlumem – U včelína – Sutě – Smolkův most a cíl před hotelem Vista.

ŽA – ženy 16 let až 40 let (2002 – 1979)    
Délka 30,5km I Start 12:00h

ŽB – ženy 40 let a starší  (1978 a starší) 
startovné 200 Kč I občerstvení na trati a v cíli   
Trasa: Start před hotelem Vista směrem k Mramorovému lomu 
následně směr Vyhlídka a dále k Mléčnému pramen. Trasa pokračuje 
přes panoramatickou vyhlídku a dále směr U laviček – U štěrku – 
Sutě – Smolkův most – cíl

M – junioři 16 – 18 let (2002 – 2000 včetně)   
A – muži 19 – 30 let (1999 – 1989 včetně) 
B – muži 30 – 40 let (1988 – 1979 včetně)    
C – muži 40 – 50 let (1978 – 1969 včetně)    
D – muži 50 – 60 let (1968 – 1959 včetně) 
Délka 30,5km I Start 12:00h

E – muži 60 let a starší (1958 a starší)     
Délka 12,8 / 30,5km I Start 12:00h 

OPEN / Chalupáři (bez věkového a pohlavního omezení)   
Délka 12,8 / 30,5km I Start 12:00h 

startovné 200 Kč I občerstvení na trati a v cíli 
Trasa: Start před hotelem Vista směrem k Mramorovému lomu 
následně směr Vyhlídka a dále k Mléčnému pramen. Trasa pokračuje 
přes panoramatickou vyhlídku a dále směr U laviček – U štěrku – 
Sutě – Smolkův most – cíl

V kategorii E a OPEN je možné zvolit délku tratě s ohledem na výkonnost!  
 

Tratě závodů: 

REGISTRACE:
https://registrace.onlinesystem.cz/Season/83/jesenicky-snek


