
 
CZECH ULTRA TRAIL TOUR 2016, Bílé Karpaty – pokyny k závodu 

Datum konání: sobota, 21/5 2016 

Centrum závodu: Nová Lhota – část obce Vápenky, Rekreační středisko 

Vápenky (www.rsvapenky.cz) 

Příjezd do centra: POZOR – v úseku mezi Uherským Brodem a Novou 

Lhotou/Vápenkami se momentálně nachází 2 dopravní omezení, která 

Vás mohou zdržet při příjezdu do centra i o několk desítek minut – 

počítejte s časovou rezervou, prosím;   

Parkování: na přilehlé ploše přímo naproti RS Vápenky; jedná se o 

skladový prostor Lesů ČR, prosíme o opatrnost, vzájemnou ohleduplnost a 

udržování pořádku, vzdálenost od centra 50m; 

Prezence: v centru závodu 21/5 od 6:30 do 7:30 hod. pro předem 

registrované prostřednictvím webu; poslední možnost přihlášky do závodu 

pro nově příchozí je jen do 7:00 hod! 

Upozorňujeme, že registrovaným závodníkům, kteří nebudou mít 

uhrazeno startovné převodem přes účet do 20/5 2016, bude na místě 

účtováno startovné 700,- Kč. 

Sprchy: v rámci kempu RS Vápenky je k dispozici sprchování v objektu 

budovy (bude vyznačeno na místě); 

Start: 8:00 přímo z areálu RS Vápenky, v 7:45 proběhne poslední výklad a 

upřesnění trati a podmínek závodu – povinná účast všech závodníků! 

Parametry tratí: 

a) dlouhá trasa: 64 km, stoupání 2400 m 

b) krátká trasa: 31 km, stoupání 1100 m 

Občerstvení, jejich otevírací doba a měření mezičasů (kontrola): 

a) dlouhá trasa: 1. rozcestí Pridolie, 13,5 km (v provozu 9-11 hod); 2. 

Holubyho chata, před chatou, 22,5 km (v provozu 10-13:30) 3. obec Strání, 

parkoviště sklářského podniku, 27 km (v provozu 10-14 hod); 4. obec 

Lopeník, silnice u bývalé restaurace, 40 km (v provozu 11:30-16hod ); 4. 

Kamenná bouda, 53 km (v provozu 12:30-18 hod) 

b) krátká trasa: 1. rozcestí Pridolie, 13 km (v provozu 9-11 hod); 2. 

Holubyho chata, před chatou, 22,5km (v provozu 10-13:30) 

Zásobení občertvovacích stanic: ovoce, rozinky, čokoláda, müsli tyčinky, 

sůl, voda, iontový nápoj, suchý salám, pečivo, nealko pivo 

Značení tras: obě trasy jsou značeny vlastním značením po celé délce 

(černá šipka na bílém podkladu a/nebo černobílá vytyčovací páska 

Salomon) 

Časový limit: pro obě trasy 12 hodin (po uplynutí limitu zůstává cíl otevřen 

ještě 4 hodiny); 

http://www.rsvapenky.cz/


 
Občerstvení po závodě: v areálu RS Vápenky si můžete objednat 

z běžného jídelního lístku, dále bude k dispozici grilované maso a jiné 

pochutiny k zakoupení; 

Výsledky: budou průběžně zveřejňovány v centru závodů a na webu 

www.cutt.cz 

Zdravotní zajištění: formou první pomoci pouze v centru závodu; 

Vyhlášení výsledků: v centru závodů v cca 18:30 hod; vyhlášeno bude 

nejméně prvních 5 závodníků v každé kategorii! 

Protesty: v centru závodů lze podat protest pouze do 18:00 hod; podání je 

zpoplatněno částkou 500,- Kč (v případě oprávněnosti je poplatek vratný); k 

projednání protestu bude operativně stanovena 3členná jury; 

Úprava dlouhé trasy: 

POZOR – uzavření ulice Lúčky v obci Květná si vyžádá malou úpravu trati; 

ulice je zcela rozkopaná a bude vyznačena trasa pro oběhnutí přes ulici 

Ořechovou: 

 

 



 
Výňatek z pravidel a jejich aktualizace:  obecná pravidla závodu jsou 

uvedena na webu http://cutt.cz/pravidla/, pro závod v Bílých Karpatech platí 

tyto úpravy: 

- Kontrolní body – průběh závodníků po trati bude kontrolován na 

občerstvovacích stanicích, kde bude zaznamenán i mezičas; 

- Kontrolní karta závodníka – nebude pro tento závod použita, 

evidence závodníků proběhne formou záznamu do archu rozhodčího 

na kotrolách 

- Osobní výbava závodníka – povinnou výbavu závodníka tvoří pouze 

nabitý a zapnutý telefon, NRC záchranná fólie, láhev/vak na tekutiny 

na startu naplněný pitím nejméně 0,5 litru – ostatní výbava uvedená 

v pravidlech na webu je pouze doporučená 

Upozorňujeme, že porušení jakéhokoliv pravidla může vést až 

k diskvalifikaci. 

Za realizační tým 

Marek Navrátil, ředitel závodu 

http://cutt.cz/pravidla/

