
PROPOZICE ČEZ KOLEM LIPNA 
Datum:   20. 8. 2022, doba konání závodu/vyjížďky od 11 – 17 h (zpět z cíle na Lipno) 
Místo konání:  Lipno nad Vltavou, Marina 
Start:   areál LIPNO SPORT FESTIVAL - Marina, Lipno nad Vltavou 
Cíl:   Svatý Tomáš (poté již neměřený a individuelní dojezd na Lipno) 
Trasy:  59km (3x Svatý Tomáš), 19km (1x Svatý Tomáš – pozvolné stoupání) 
Kudy:   z Lipna v průběhu trati 3x na Svatého Tomáše + Schwarzenberský kanál (Lipenské „malé Mont   
  Ventoux“) 
Web závodu:  www.lipnosportfestival.cz;  

Cyklistický závod, který je možné absolvovat i jako měřenou vyjížďku je součástí ČEZ Lipno sport festivalu 2022. 
Přihlásit se je možné na dvě vzdálenosti – 19km a 58km. 
Slavnostní start závodu je v 11:00 v areálu ČEZ Lipno sport festivalu odkud se jede za zaváděcími motorkami, 
ostrý start je pak za Přední Výtoní. 
Trasa má 3x stoupání na Svatého Tomáše (zde je  cíl krátké trasy 19km).  Celá trasa vede po asfaltových a 
zpevněných cestách, měří 59km. Na celé trase jsou čtyři občerstvovací zóny + jedna cílová. Zároveň jsou k 
dispozici i mechanická depa k zajištění komfortní jízdy. 
Cíl je na Svatém Tomáši, odkud pak je už mimo měřený čas sjezd cca. 500m k cílové občerstvovačce. 

Čas je měřen elektronicky vč. mezičasů na občerstvovačkách a je k dispozici online na webu a na 
obrazovce v cíli. 

Možnost startu na:  
Gravel, cyklokrosovém kole 
Horském kole – MTB 
Elektrokole – mimosoutěžně - hlašte prosím při registraci 

Registrace 
Předem: www.lipnosportfestival.cz nebo www.lipno.info  do 11h v pátek 19.8.2022  
V místě zázemí LIPNO SPORT FESTIVAL: na Activ Pointu od pátku 12.8.2022 až do 10h 20.8.2022  

http://www.lipnosportfestival.cz
http://www.lipnosportfestival.cz
http://www.lipno.info


Startovní čísla: 
K vyzvednutí v Activ Pointu Lipno sport festivalu v Maríně v Lipně nad Vltavou: od pátku 12.8.2022 až do 20.8. v 
10:30 hod. 2022 

Startovné 
Předem : 150 Kč pro jednotlivce, 0 Kč pro dítě, krátká trasa 100,-Kč 
Na místě: 300 Kč pro jednotlivce, 0 Kč pro dítě, krátká trasa 200,-Kč 

Občerstvení na trati 
Pětkrát na trase 59 km (19.km, 48.km a za cílem na Sv. Tomáši; 28.km a 41.km u Schwarz. kanálu.  
Dětský bufet bude připraven v areálu LIPNO SPORT FESTIVAL na Lipně po dojetí. 

Servis v cíli 
Možnost využít veškerého programu Lipno sport festivalu, možná sleva na startovní číslo v Expo zóně. 

Start a cíl 
Slavnostní start: v 11h 20.8.2022 - areál LIPNO SPORT FESTIVAL, Lipno nad Vltavou 
Ostrý start (letmý): cca 11:25h mezi Přední Výtoní a Frýdavou 
Cíl závodu: cca 12:45h 15:20h na kopci ve Svatém Tomáši 
Cíl vyjížďky a zázemí: areál LIPNO SPORT FESTIVAL, Lipno nad Vltavou  

Kategorie 
Gravel:    MTB:    
15 – 40 let M a Ž   15 – 40 let M a Ž 
41 – 60 let M a Ž   40 – 60 let M a Ž 
61 a více let M a Ž   61 a více let M a Ž 

na krátké trati vyhlašujeme tři nejrychleji ženy a tři nejrychlejší muže 

Značení trati 
Při závodě určitě nezabloudíte. Trasa bude jasně a zřetelně značena, na všech křižovatkách budou pořadatelé 
ve vestách a budou účastníky navigovat. 

Komfort pro všechny závodníky              
Pro každého závodníka bude k dispozici občerstvení i servis na trati a v cíli. Po závodě můžete navíc vyhrát 
v tombole některou z cen a děti dostanou drobné dárky od partnerů závodu. Po celou dobu závodu bude na 
místě v pohotovosti i záchranná služba. 

Ceny 
Na první tři závodníky a závodnice v každé kategorii čekají věcné ceny. Další ceny budou rozdány v tombole dle 
startovního čísla. Vyhlášení proběhne na pódiu LIPNO SPORT FESTIVAL v Lipně nad Vltavou cca v 17h. 

Nezapomeňte v následujících dnech! 
Po závodě se najdete na videích a fotkách (www.lipnosportfestival.cz), které budeme pořizovat. 

http://www.lipnosportfestival.cz


Buďte ohleduplní! 
K sobě!  
Prosíme o Vaši ohleduplnost k ostatním i sobě při závodě a hlavně ve sjezdech (ne každý je technicky zdatný). 
Závod se bude rozhodovat v kopcích, těch pár vteřin, co při zbytečném riziku můžete najet ze sjezdu, se Vám 
rozhodně nemusí vyplatit – sjezd je úzký a někde rozbitý (hrozí defekty i pády). 
K přírodě! 
Prosíme, jezděte pouze po označených cestách a neodhazujte odpadky (když už musíte, tak prosíme na 
cestu a nejlépe u nějakého našeho pořadatele – je jich na trati přes 50. 
Ať se můžeme za rok zase svézt v tomto krásném koutu Jižních Čech. Děkujeme. 
 

Ředitel závodu: 
Lubor Tesař 
608 400 013


