
 

          

 
Krajský cyklo „Fanatik“ 

 cyklistická dálková jízda  
pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje 

 
 

Hlavní pořadatel:       
Šerák z.s.        
IČ: 26989654       
e-mail: vasek0210@seznam.cz                                                   
web: www.fanatik-plzen.cz  
 

Termín a místo konání akce: 

10.6.2023 
Místo: Plzeň 
Kancelář závodu, start, cílový areál a místo prezence:  
Ranč Šídlovák u Šídlovského rybníka 
Adresa: Gerská 1, 323 00 Plzeň 
cca 300 m od konečné tramvaje č.4 Košutka 
Souřadnice: 49.7841911N, 13.3746892E 
http://www.rancsidlovak.cz 

Trasy: 
jsou určeny pro širokou veřejnost. Účastnit se může každý od svátečních až po výkonnostní jezdce. 
Pro každého je výzva jiná, pro někoho 350 km, pro někoho 50 km. 
Pojede se po silnicích a terénem v okolí Plzně, přes města a turistické cíle nejen Plzeňského kraje. 

Není to závod, účastníci soutěží sami se sebou v duchu hesla „Přijmi výzvu, zjisti, co je v tobě“. 

Doporučený čas startu jednotlivých tras: 

Silniční kola:      

 „A“    start  5:30 – 6:00  350 km – Fanatik 

 „B“   start  5:30 – 6:00  300 km – Šílenec 

 „C“    start  6:00 – 7:00  250 km – Maniak                   

 „D“    start  7:00 – 9:00  180 km – Borec 

 „E“    start  8:00 –  9:00  140 km – Sporťák   

 „F“    start  9:00 – 10:00  100 km – Nadšenec                              

 „G“    start 10:00 – 11:00    50 km – Pohodář      
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https://www.google.cz/search?client=firefox-b&q=restaurant+ostende+vedle+autocampu+adresa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCpMy0rKNijTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB22m1rS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjGyILCsq7TAhUHIpoKHSt6C6gQ6BMIkQEwDw


Horská kola: 
„H“ start  5:30 –  6:00  200 km – MTB Fanatik 
„I“ start  6:00 –  7:00  180 km – MTB Maniak  
„J“      start  6:30 –   8:00  150 km -  MTB Šampion 
„K“ start  7:30 –  9:00  130 km – MTB Borec  
„L“      start  8:00 –  9:00             100km –  MTB Sporťák                                                                               
„M“ start  9:00 – 10:00    70 km – MTB Nadšenec 
„N“     start 10:00 – 11:00    50 km – MTB Pohodář    
 
Koloběžky 
„O“ start  8:00 –  9:00  80 km –  terén Borec 
„P“ start  9:00 –  10:00  50 km –  terén Sporťák  
„Q“      start  10:00 – 11:00  30 km –  terén Nadšenec 
 
„R“ start  7:00 –  8:00  100 km –  silnice Borec  
„S“      start  8:00 –  9:00                70km –  silnice Sporťák                                                                               
„T“ start  9:30 – 11:00     40 km –  silnice Nadšenec 
 
Gravely a elektrokola 
„U“ start  9:00 – 10:00     50 km  –  elektrokola MTB Pohodář 
„V“ start  8:00 – 9:00   100 km  –  elektrokola silnice Nadšenec 
„X“ start  8:00 – 9:00   100 km  –  Gravel silnice Nadšenec 
„Y“ start  7:30 – 9:00   135 km  –  Gravel MTB Sporťák 
 
                         
časový limit dojezdu pro všechny trasy do 20:30 hod. 

   
Prezentace a přihlášky: 

• Uzávěrka přihlášek do 2. 6. 2023  

• Přihlášení po 21.5.2023 bez nároku na upomínkové funkční tričko !!! 
• Na místě v den konání akce 

Startovné:   
350,- Kč do 2.6.2023, po 21.5.2023 bez nároku na funkční tričko, 
na místě 450,- Kč 

Odhlášení z akce: 
Je možné se písemně odhlásit do 2.6.2023 
V případě neúčasti se startovné nevrací. 

Doporučujeme objednat si předem jídlo, bude vydané po dojezdu do cíle.  

Nabídka: 

• Přesnídávková polévka             35,- Kč 

• kuřecí/vepřový steak, okurka, chléb                 100,- Kč  

 

https://admin.svetit.cz/index.php


V ceně startovného: 

• vyznačení všech tras v mapách a aplikacích 

• originální diplom s potvrzením absolvované trasy  

• pamětní dřevěná medaile 

• funkční tričko s logem 

• zpracování výsledků  

• bohatá tombola s hodnotnými cenami  
 

Časový harmonogram:  
 
05:30 – 11:00 - přihlášky a prezentace    
13:00 – 20:30 - dojezd, kontrola průjezdních bodů, předání pamětní medaile, trička, tombola  
12:30 – 21:00 - možnost posezení - občerstvení, sdílení dojmů, vyhodnocení, volná zábava 

 
Doplňující informace: 
 

• Každý účastník jede na vlastní nebezpečí. Jede se za plného silničního provozu, každý 
účastník je povinen řídit se platnými předpisy pro provoz na pozemních komunikacích.  

• Po celou dobu jízdy musí být používána schválená cyklistická přilba podle evropské normy. 

• Koloběžky jedou na tratích 30, 50 a 80 km v terénu a 40, 70 a 100 km na silnicích. 

• Pro elektrokola doporučujeme 100 km na silnici a 50 km v terénu. 

• Tandemové kolo pro maximálně dvě osoby je povoleno. Oba musí být přihlášeni k závodu. 

• Účastní mladší 18 let doloží písemný souhlas zákonných zástupců s účastí na zvolené trati. 

• Doporučujeme zdravotní prohlídku prokazující zdravotní způsobilost k absolvování dálkové 
jízdy a individuální pojištění. 

• Každý účastník po dojezdu předloží foto kontrolních bodů, datum, čas (u obcí označení 
začátek/konec obce). 

• Pořadatel nehradí škody na zdraví ani na majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s účastí 
na cykloturistické dálkové jízdě Fanatik. Každý jede na vlastní nebezpečí. 

• Doprovodné vozidlo je povoleno. 
 

Focení: 
Pořadatel si vyhrazuje právo používat fotografie účastníků (včetně videí) do svého marketingu.  
Pokud chcete být odstraněni, kontaktujte nás prosím na tel. čísle 777 977 583.  

Parkování: 
V okolí startu a cíle je možnost parkovat podél silnice a v přilehlém sídlišti.  
 

Informace o závodu: 
• Hlavní organizátor 

Ing. Václav Pták, tel: 605 774 885, vasek0210@seznam.cz 

 

• Administrativa, trasy 
Barbora Ptáková, tel. 777 977 583, barbora.matejskova@centrum.cz 
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