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VŠECHLAPSKÁ ŠLAPKA 2018 

 
Popis akce 
 
Název akce a ročník:  Všechlapská šlapka 2018 
Den a datum závodu:  Sobota 1. září 2018 
Trať:  Jede se převážně po polních a lesních cestách ze Všechlap do 

loučeňských lesů. Po silnicích se jede minimálně, avšak za plného 
provozu. Je tedy třeba respektovat pravidla silničního provozu.  

Délka a stoupání:  Cca 33 km s minimálním stoupáním 
Povrch tratě:  Od asfaltu silnic, štěrku a bláta polních cest, písku až po sjezd po 

louce. 
Doporučené druhy kol:  Horská a trekingová kola (kdo má odvahu, může i na skládačce). 
Místo startu:  Obec Všechlapy u Nymburka (fotbalové hřiště) 
Pořadatel: TJ Sokol Všechlapy, z.s. 
Odpovědná osoba: Marek Jirouš, místopředseda TJ Sokol Všechlapy, z.s. 
Kontakt: 606 691 251; jirous.marek@gmail.com 
Bankovní spojení 2401437851/2010 

 
 

Vypsané kategorie „Všechlapská šlapka 2018“ 
 
Muži 

1. JUNIOŘI – 2000 - 2003 
2. M30 – ročník 1988 - 1999 
3. M40 – ročník 1978 - 1987 
4. M50 – ročník 1968 - 1977 
5. M60 – ročník 1958 – 1967 
6. M60+ - ročník 1957 a starší 
7. Nejrychlejší Všechlapák 

 
Ženy 

1. JUNIORKY – 2000 - 2003 
2. Ž35 – ročník 1983 - 1999 
3. Ž45 – ročník 1973 - 1982 
4. Ž46+ – ročník 1972 a starší 
5. Nejrychlejší Všechlapanda 
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Vypsané kategorie dětských závodů a „Malé šlapky 2018“  
 
Dětské kategorie budou upřesněny nejpozději v průběhu prezentace v den závodu, a pokud 
bude  plynule probíhat on-line registrace, tak i v předstihu na webových stránkách 
www.vsechlapskaslapka.cz. Vše se bude odvíjet od zájmu resp. počtu přihlášených. Počítáme 
s kategorií „sprint odrážedel“ či „odstrkovadel“, na trať vyjedou tedy i ti nejmenší závodníci.  
 
 

Startovné  
 
Cena startovného při registraci a platbě předem do 30. 8. 2017 je 250,- Kč. Pokud v den závodu 
nebude u registrovaného závodníka záznam o převodu částky, uhradí tento standardní 
startovné 300,- Kč při prezenci v den závodu. Cena startovného pro závodníky v den závodu, 
je stanovena na 300,- Kč. Platbu doporučujeme uhradit bankovním převodem na účet č. 
123456789/1234 při registraci, nejpozději tak, aby byla připsána na bankovní účet do 31. 8. 
2018. Provedené online platby budou zpětně kontrolovány a párovány pomocí variabilního 
symbolu, který se při registraci automaticky vygeneruje. Po 31. 8. 2017 nebude možné platit 
startovné bankovním převodem, ale pouze v hotovosti v den konání závodu bez nároku na 
snížené startovné. 
  
Startovné dětských závodů a „MALÉ ŠLAPKY 2017“ je zdarma. Nicméně i v případě startu 
malých bajkerů doporučujeme provedení registrace, abychom mohli dopředu připravit 
originální startovní číslo a rozvrhnout kategorie.  
 
Co pokrývá startovné? V ceně startovného je pro každého závodníka hlavního závodu 
připraven gulášek a dobře vychlazená Postřižinská 11°. Cena dále zahrnuje čipovou časomíru, 
startovní číslo závodníka a pokrývá část nákladů na organizaci závodu.  
 
Malý bajkeři dostanou zdarma nápoj a párek v rohlíku. Řídítka jim ozdobí číslo s jejich jménem, 
odnesou si i medaile a drobné dárečky od našich sponzorů.  
 
Čipová časomíra: čip Vám bude předán při registraci v den závodu.  
 
 

Registrace 
 
Registrovat se mohou závodníci dvěma způsoby: elektronicky přes webové rozhraní 
www.vsechlapskaslapka.cz, nebo na místě v den konání akce, tedy 1. září 2018 od 11:00 hod 
do 12:00. Mějte na paměti, že přihlášení v den závodu je dražší než registrace a platba předem. 
Doporučujeme tedy se do závodu registrovat předem online formou.  
 
UZÁVĚRKA ONLINE REGISTRACE: Registrace bude ukončena v pátek 31. září 2018 ve 20:00 
hod.  
 
 

Ceny pro vítěze 
 
Ten úplně nejrychlejší bajker v hlavním závodě vyhraje zapůjčení vozu zn. Škoda na víkend od 
společnosti Louda Auto!!! Dále jsou zajištěny originální trofeje – „Šlapky“, medaile, a celá řada 
drobných cen.  
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Pojištění a další podmínky účasti na akci 
 
Pořadatel nezajišťuje pojištění pro závodníky této akce. Doporučujeme si tedy vytvořit úrazové 
pojištění pro sportovní akce.  
 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu, propozicích, pravidlech závodu a  
podmínkách bez předchozího oznámení.  
 
Každý účastník závodu nebo zákonný zástupce dítěte se registrací zavazuje k dodržování 
propozic závodu a pravidel silničního provozu. Zároveň stvrzuje, že byl seznámen 
s charakterem a profilem trati a bere na vědomí, že pořadatel není odpovědný za jakoukoliv 
újmu na zdraví, majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí na závodě nebo jeho 
sledováním. 
 
Účastník závodu si je vědom těchto bodů: 
 

1. Povědomí o rizicích spojených s nebezpečím vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé 
při účasti v závodě. 

2. Závodu se účastní dobrovolně.  
3. Bude respektovat pokyny pořadatele v době před závodem, při závodě a 

bezprostředně po jeho skončení. 
4. Účastník závodu se účastní na vlastní riziko a nebezpečí a odpovídá sám za svoji 

fyzickou kondici a způsobilost. 
 
 

Holohnát Nymburska 
 
Hlavní závod je započítáván do soutěže o nejrychlejšího holohnáta Nymburska, kterým se 
stane bajker s nejrychlejším součtem časů ze závodů Všechlapská šlapka 2018 a Hořátevská 
rovina 2018!!!  
 
 

Časový harmonogram akce 
 
Začátek akce:  11:00 hod. 
Startovní kancelář otevřena:  11:00 – 12:30 hod.  
Rozprava:  kratičkou rozpravu do mikrofonu očekávejte ve 12:25 hod. a 

14.25 hod. 
Start:  dětské závody v 13:00 hod. 

hlavní závod v 14:30 hod. 
Vyhlášení vítězů:  těsně po skončení závodů 
 
 
 
 
      za pořadatelský tým 
         Marek Jirouš, v.r. 
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