
9. závod Moravského poháru ORBEA 2017 a Jesenického šneka
XVII. ročník

Velká cena Energotisu
horský závod

Pořadatel: C.S.C. Šumperk

Datum: Sobota 22. července 2017

Prezentace: V den závodu v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou od 10:00 
do11:30 hod. 

Startují: účastníci MP 2017, seriálu Jesenický šnek a příchozí zařazení do kategorií 
podle věku a pohlaví, kteří jsou v závodě pojištěni.

Startovné: 30,- Kč žáci a žačky (kategorie H a G rok narození 2002 a mladší)
150,- Kč pro účastníky MP 2017
200,- Kč pro ostatní účastníky
Příchozí závodníci obdrží na prezentaci závodu číslo oproti záloze 100,- Kč.
Číslo jsou povinni po ukončení závodu odevzdat zpět pořadateli a záloha 
jim bude vrácena. 

Trať: Horský závod „Zmijí stezkou“ Kouty nad Desnou, most (600 m. n. m.) 
-dolní nádrž PVE Dlouhé Stráně – horní nádrž PVE Dlouhé Stráně (1300 
m.n. m.). Délka trati je 12 km, průměrné stoupání 6 %.

Start: 12:00 hod. – kategorie B
12:05 hod – kategorie C
12:10 hod – kategorie D
12:12 hod – kategorie E & Ž
12:15 hod – kategorie H a G (žáci a žačky 2002 a mladší) 

Hodnocení: Dle pravidel SK-MP, další věcné ceny slosovány v tombole. Vyhlášení 
proběhne po skončení závodu (cca 45 min po dojezdu posledního zá-
vodníka) a to před hotelem Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou.

Občerstvení: Účastník obdrží poukaz na pivo nebo limo dle vlastního uvážení.

Ředitel závodu: Jiří Vráždil, Prievidzská 30, 787 01 Šumperk, tel. 737 77 55 01
mail: jiri.vrazdil@seznam.cz

Podmínky: Závodí se podle pravidel MP 2017 a ustanovení tohoto rozpisu. Závod bude 
probíhat za plného silničního provozu. Každý účastník je povinen dodržovat
pravidla silničního provozu a dbát pokynů pořadatelů. Závodníci startují na 



vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi 
způsobené. Ochranná cyklistická přilba je povinná po celou dobu závodu. 
Silnice mezi horní a dolní nádrží PVE Dlouhé Stráně je turisticky frekven-
tovaná (a to hlavně za pěkného počasí), je možno se zde setkat s autobusy 
exkurse, chodci se psem, bruslaři, koloběžkáři, cyklisty. Dbejte proto 
pravidel silničního provozu, a to především v nepřehledných zatáčkách.

Sponzoři: ENERGOTIS, ČEZ - PVE Dlouhé Stráně, Hotel Dlouhé Stráně, Obec 
Loučná nad Desnou, TDK, DAJANA PET s.r.o.

Mapa tratě: Kategorie H a G mají cíl na Dolní nádrži , všechny ostatní kategorie u bufe-
tu pod Horní nádrží.

Profil tratě:


