
Propozice 

PROPOZICE 

                     RAJNOCHOVICKÁ 

PADESÁTKA 2022    

  

2. ročník 

 

 

Pořadatel: 

 

Policejní sportovní klub z.s., U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, pod záštitou 

UNITOP ČR, Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6 

 

Start:    9. 6. 2022 v 10:00 hodin Rajnochovice u Obecního úřadu 

 

Cíl:        Rajnochovice u Obecního úřadu 

 

Délka tratí a časové limity:      

 

1. Hlavní závod: 46,8 km, stoupání: +1281 m, limit: 4 hodiny / Trasa 
Mistrovství UNITOP ČR 

2. Hobby trať: 33,3 km, stoupání: +686 m, limit: 3 hodiny / Trasa Velká 
cena UNITOP ČR 

 

Účastnický limit: 150 účastníků (pro obě trasy) 

 

Přihlášky do závodu: přihlášení na závod je možné pouze přes 

přihlašovací formulář na internetu na 
stránkách http://mtb.pskprerov.cz/registrace nebo přímo na odkazu zde. 

Přihlášený vyplní všechny požadované údaje nutné pro jeho registraci a 
zařazení do příslušné kategorie závodu. Rovněž potvrdí souhlas se 

zpracováním osobních údajů a poučení, že je způsobilý závod absolvovat. 

Pojištění si řeší každý individuálně. 

 

Začátek registrace: 22. 3. 2022 od 22:00 hodin 

 

Konec registrace:      3. 6. 2022 ve 23:59 hodin 

 

 

http://mtb.pskprerov.cz/registrace.html
http://padesatka.formees.com/f/prihlaska/


Kategorie: Muži UNITOP do 35 let, 35-50 let, 50 a více let 
                   Muži OPEN - ostatní IZS a open závodníci do 35 let, 35-50 let, 

50 a více let 
                   Ženy UNITOP do 35 let, 35-50 let, 50 a více let 

                  Ženy OPEN - ostatní IZS a open závodníci do 35 let, 35-50 let, 
50 a více let 

 

V případě, že v jednotlivých kategoriích u UNITOP a OPEN bude počet 

účastníků nižší než 5, mohou být kategorie adekvátně sloučeny (např. do 
50 let a nad 50 let, nebo bez rozdílu věku). Podrobné informace k 

přihlašování (např. kdo patří do UNITOP) jsou v pravidlech závodu. 

 

Ceny: pro první tři v každé vypsané kategorii v obou závodech 

 

Startovné: 350 Kč pro obě dvě tratě (stejný počet občerstvovacích 
stanic), splatné nejpozději do 6. 6. 2022, na účet PSK Přerov z.s. číslo 

účtu 19-4217150227/0100, var. symbol: 50 do zprávy pro příjemce 
uveďte jméno a příjmení závodníka. Na vyžádání je možné vystavit 

doklad o zaplacení elektronicky předem nebo fyzicky na místě. 

 

Účastí v závodu přispějete dobré věci. Část startovného bude opět použito 
na dobročinné účely jako v předchozích letech (viz. www.pskprerov.cz). 

 

V ceně startovného: Možnost ubytování, zajištění zázemí a organizace 

závodu, měření závodu, doprovodný program, startovní balíček, 
informační materiály a případné drobné dárky od sponzorů, 1 hlavní jídlo 

a pití v zázemí závodu,  občerstvovací stanice (1 v prostoru startu a cíle, 
minimálně 2 na trati). 

 

Možnost ubytování: Všichni přihlášení a doprovod budou mít možnost 

ubytování v místě zázemí závodu a jeho okolí, a to ve vlastních stanech u 
kulturního domu, případně přímo v kulturním domě na vlastních 

karimatkách a spacácích. WC a sprchy v místě. Ubytování je zdarma. 
Ubytování je možné od 17:00 hod. dne 8. 6. 2022 do 08:00 hod. 10. 6. 

2022 (stany do 10:00 hodiny).  Možno využít restaurace i další ubytování 

v místních zařízeních. V prostorách závodu otevřen bufet. 

 

Občerstvovací stanice: Minimálně dvě na trasách závodů a velká v 

prostoru startu a cíle. 
 

 

 

http://pskprerov.cz/


Trasa závodu: 
 

 

1.  https://mapy.cz/s/jujucokojo 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. https://mapy.cz/s/gelacasope 

 
 

 

https://mapy.cz/s/jujucokoju
https://mapy.cz/s/gelacasope


Akreditace na závod: Proběhne v kulturním domě v Rajnochovicích v 
den závodu 9. 6. 2022 od 07:30 do 09:00 hodin. Závodníci obdrží mapu 

své tratě, identifikační náramek – čip, lístek na občerstvení, startovní číslo, 
startovní tašku s prezenty apod. 

 

 

Rozprava k trati a pravidlům: Dne 9. 6. 2022 v 09:45 hodin v místě 
startu. Účast všech závodníků povinná!!! 

 

 

Pravidla závodu na: http://mtb.pskprerov.cz/ 
 

 

Dne 8. 9. 2022 PSK Přerov pořádá i tradiční 6. ročník Horského běhu 

a silniční desítky zařazeného též do Mistrovství UNITOP ČR, blíže 
viz http://horskybeh.pskprerov.cz . Při vyhlášení běhů 8. 9. 2022 

budou vyhlášeni i ti nejlepší v "rajnochovickém duatlonu". Pokud se 
účastníte obou závodů, sečteme vám časy! Malý duatlon – MTB 33 + 

běh 10 km. Velký duatlon MTB 50 + běh 21 km. 
 

 

Další informace: 

 

 

Radek Zich, radek.zich(zavináč)pskprerov.cz, tel. 737 974  374 

 

 

Martin Bosák, martin.bosak(zavináč)pskprerov.cz, tel.: 603 112 030 

 

 

Martin Zavadil, martin.zavadil(zavináč)pskprerov.cz, tel.: 776 208 243 

 

http://mtb.pskprerov.cz/pravidla.html
http://horskybeh.pskprerov.cz/

