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„OKOLO MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 2016“ 

      
 

             
 

10. ročník mezinárodního cyklistického závodu  

„„OOkkoolloo  MMaarriiáánnsskkýýcchh  LLáázznníí““  
  

Cyklistický závod série ŠŠUUAACC a EEXXTTRRAALLIIGGYY  MMAASSTTEERRSS pořádaný  

za podpory International Police Association – ÚS 101 Cheb. 
 

Memoriál Mirka Rajšla 
 

 
 

pořadatel:  Sportcycling Mariánské Lázně z.s. a město Mariánské Lázně 

ředitel závodu: Ing. Jiří Blažek (info@sportblazek.cz) 

hlavní rozhodčí: Pavel Mareš 

termín:  neděle 24. července. 2016, 10:00 hodin    

místo startu: Mariánské Lázně, prostor před hotelem Cristal Palace (Mar. Lázně, Hlavní třída 61) 

prezentace závodníků: hotel Cristal Palace (Mar. Lázně, Hlavní třída 61) 

cíl:  označený prostor před budovou ČSOB (Mariánské Lázně, Hlavní třída 81/10) 

ceny:  první 3 v každé kategorii  

vyhlášení:  po dojezdu závodu před hotelem Cristal Palace   

startující kategorie:   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jiří Blažek Sport 

www.sportblazek.cz 

 

skupina I – start v 10:00 hodin 
 

kategorie „A“ 16 - 29 let věku 

kategorie „B“ 30 - 39 let věku 

kategorie „příchozí“ do 40 let věku, bez licence ŠUAC, MASTERS 

členové IPA  do 40 let věku 

 
skupina II – start v 10:10 hodin 

 

kategorie „C“ 40 - 49 let 

kategorie „D“ 50 - 59 let 

kategorie „E“ nad 60 let 

kategorie „F“ ženy bez rozdílu věku 

kategorie „příchozí“ nad 40 let věku, bez licence ŠUAC, MASTERS 

členové IPA  nad 40 let věku 

mailto:info@sportblazek.cz
http://www.sportblazek.cz/
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startovné: členové ŠUAC + Extraliga Masters 200,- Kč 

 příchozí + členové IPA 230,- Kč +100,- Kč (vratná záloha za startovní číslo) 

přihlášky: na místě od 8:30 hod nebo předem emailem na:  info@sportblazek.cz 

lékařské zajištění závodu:  MUDr. Tomáš Foustka 

 

Trať závodu:    

Zahájení závodu - start závodu - Mariánské Lázně-centrum (prostor před hotelem Cristal Palace), poté 

Hlavní třídou na světelnou křižovatku „Chebská“ následně vpravo, po ulici Chebská do obce Velká 

Hleďsebe. Zde po ulici Pohraniční stráže na křižovatku u restaurace „Růžek“, vpravo po ulici Klimentovská 

do obce Valy (na výjezdu z obce Velká Hleďsebe – OSTRÝ START). Poté Kynžvartskou ulicí a následně 

stoupání do Lázní Kynžvartu. Zde po ulici 5. května, kde u pošty vlevo po ulici Nádražní sjezd k pile 

(rychlý sjezd) a následně sjezd ke státnímu zámku Kynžvart (nebezpečný sjezd). Odsud po ulici Zámecká 

stoupání do Lázní Kynžvartu, dále po ulici Vrchlického a Nádražní zpět na křižovatku u pošty a poté vlevo 

stoupání do vrchu „Bašus“, následně sjezd do obce Kladská a obce Prameny. Zde vpravo do obce Mnichov, 

kde za náměstím vpravo nájezd na silnici č. 230 a následně po ulici Okružní do Mariánských Lázní. (rychlý 

sjezd) Zde vpravo po ulici Palackého až na křižovatku s ulicí Hlavní. Dále vpravo nájezd na Hlavní třídu a 

poté zpět na světelnou „Chebskou“ křižovatku. Na „Chebské“ křižovatce vlevo, po ulici Chebská do obce 

Velká Hleďsebe. Zde po ulici Pohraniční stráže na křižovatku u restaurace „Růžek“, vpravo po ulici 

Klimentovská do obce Valy, poté Kynžvartskou ulicí a následně stoupání do Lázní Kynžvartu. Zde po ulici 

5. května, kde u pošty vlevo po ulici Nádražní sjezd (rychlý sjezd) k pile a následně ke státnímu zámku 

Kynžvart (nebezpečný sjezd). Odsud po ulici Zámecká stoupání do Lázní Kynžvartu, dále po ulici 

Vrchlického a Nádražní zpět na křižovatku u pošty a poté vlevo stoupání do vrchu „Bašus“, následně sjezd 

do obce Kladská a obce Prameny. Zde vpravo do obce Mnichov, kde za náměstím vpravo nájezd na silnici  

č. 230 a následně po ulici Okružní do Mariánských Lázní. Zde vpravo po ulici Palackého až na křižovatku 

s ulicí Hlavní. Zde  vpravo nájezd na Hlavní třídu a poté zpět na světelnou „Chebskou“ křižovatku, zde 

rovně po Hlavní třídě zpět k hotelu Cristal Palace, zde na křižovatce vlevo až do prostoru cíle před budovou 

ČSOB.   
 

 
Různé: 
Po celou dobu závodu pojede před čelem pelotonu služební vozidlo Policie České republiky a na území 

města Mariánské Lázně pak i vozidlo Městské policie města Mariánské Lázně.  

Po celou dobu trvání závodu budou nebezpečné křižovatky zajištěny policisty dopravní a pořádkové služby 

Policie České republiky. Na území města Mariánské Lázně budou křižovatky a nebezpečná místa zajištěny 

Městskou policií města Mariánské Lázně.  

Všechny ostatní nebezpečná místa a křižovatky budou zajištěny sbory dobrovolných hasičů přilehlých obcí.  

Jedná se tedy o dva okruhy o celkové délce 91 km. 

km ve stoupání 35 km (39%) 

km v klesání 51 km (51%) 
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Závodníci se musí řídit pravidly ČSC, pravidly Š.U.A.C. a tímto rozpisem. Všichni účastníci závodu startují 

na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené. Pořadatel si tímto 

dále vyhrazuje právo změny oproti tomuto rozpisu.  

Závod se jede za plného silničního provozu!!! Start bude umožněn pouze účastníkům s cyklistickou přilbou 

a kolem v dobrém technickém stavu. 

  

                               internetové stránky závodu 

                                                                http://okolo-marianskych-lazni-2016.webnode.cz/ 

trať závodu: 

 

 
 

trať závodu - internetový odkaz: http://mapy.cz/s/mEMT   
 

Ubytování:   
http://sportblazek.cz/ubytovna-apartman.php  

http://penzionfilip.webnode.cz/ 

http://www.marianskelazne.cz/hotely-a-ubytovaci-zarizeni 

http://www.chodovar.cz/ 

 

fotogalerie předchozích ročníků: 
 

 

http://tygr-53.rajce.idnes.cz/9.rocnik_Okolo_Marianskych_Lazni_mezinarodni_silnicni_cyklisticky_zavod_26.7.2015_foto_z_trate/ 
 

http://tygr-53.rajce.idnes.cz/Silnicni_cyklisticky_zavod_Okolo_Marianskych_Lazni_27.7.2014/ 
 

http://tygr-53.rajce.idnes.cz/Okolo_Marianskych_Lazni_silnicni_cyklisticky_zavod_Efisan_Ramala-cupu_SUAC_29.7.2012/ 
 

televizní reportáž: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CNhKOikvKik 
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