
 
MTB kemp SKI KLUB BUBLAVA, z.s. pro kategorie U8-U10 a U12-U16                        
se zaměřením na kolo a všeobecné aktivity. V průběhu kempu čeká děti velká hra, která komplexně ověří 
jejich dovednosti na kole, prověří fyzickou kondici a zlepší dovednosti nejen na kole. 
Místo konání: Sokolov, Kraslice a Bublava 
Termín: 21.5. - 23.5. 2021 
Stravování a pitný režim si účastníci zajistí sami. 
Přihlášky do 14.5. 2021 do18.00 na email: janka@kmssro.cz nebo WhatsApp. 
 
Program: 
 
Pátek 21.5. 2021 Sokolov 
Prezentace od 15.30 Sokolov parkoviště Billa (Lesopark Bohemia) 
Při nástupu na kemp nutno doložit, negativní antigenní test (ne starší 48 hod) nebo prohlášení. 
 
U8-U10 Z. Fridrich + dva dobrovolníci z řad rodičů 
Sraz: 16.00 Sokolov parkoviště Billa (Lesopark Bohemia) 
Trasa: Lesopark Bohemia – Jezero Medard objetí a zpět na singletrack Bohemia a 2x projetí. 
Délka: 18 km 
Konec cca 18.30 
 
U12-U16 J. Janka + jeden dobrovolník z řad rodičů 
Sraz: 16.00 Sokolov parkoviště Billa (Lesopark Bohemia) 
Trasa: Lesopark Bohemia - Staré Sedlo-jezero Michal (nácvik prudkého sjezdu, singletrack Michal) -
singletrack Bohemia a 4x projetí. 
Délka: 20 km 
Konec cca 18.30 
 
Sobota 22.5. 2021 Kraslice 
 
U8-U10 Z. Fridrich + dva dobrovolníci z řad rodičů 
Sraz: 9.00 Kraslice parkoviště u kostela 
Trasa: Kraslice - Hraničná - na odpočívadle Hraničná cviky na ovládání kola (přeskok menší překážky, 
slalom mezi lahvemi, čtverec mezi lahvemi, nácvik stání na místě, jízda zručnosti atd.) 
Hraničná – Sady a projetí závodního okruhu v Sadech XCO Kraslice – parkoviště u kostela 
Délka: 15 km 
Konec cca 11.30 
Sraz: 13.30 Kraslice parkoviště u kostela 
Trasa: Kraslice – Hraničná k dřevěnému mostu a zpět – Sady- Tisovský hřbitov (po cestě zastávky u 
dřevěných překážek a jejich plnění) – Sady při dostatku času jízda zručnosti v Sadech – parkoviště u kostela. 
Délka: 15 km 
Konec cca 17.30 
 
 
 
 



Sobota 22.5. 2021 Kraslice 
 
U12-U16 J. Janka + jeden dobrovolník z řad rodičů 
Sraz: 9.00 Kraslice parkoviště u kostela 
Trasa: Kraslice – Hraničná (rozjetí) – Počátky – Kostelní – Vysoký kámen – Sněžná-Kraslice  
Délka: 25 km 
Konec cca 12.00 
Sraz: 13.30 Kraslice parkoviště u kostela 
Trasa: Kraslice – Hraničná k dřevěnému mostu – Kraslice pumptrack – Tisová hřbitov – singletrack 
Hausberg – Sady projetí závodního okruhu XCO Kraslice 4x 
Délka: 25 km 
Konec cca 17.30 
 
 
Neděle 23.5. 2021 Bublava 
 
U8-U10 Z. Fridrich + dva dobrovolníci z řad rodičů 
Sraz: 9.00 Bublava hřiště u úřadu 
Trasa: Bublava rozjetí po obci – výjezd k budově Horské služby po poli – Tisovec (lesem přes překážky) – 
zpět na Bleiberg a sjezd po modré sjezdovce - Bublava hřiště. 
Nácvik trasy a projetí okruhu MTB Duatlon Bublava 1x, závod na 2 kola. 
Délka: 10 km 
Konec cca 11.30 
 
U12-U16 J. Janka + jeden dobrovolník z řad rodičů 
Sraz: 9.00 Bublava hřiště u úřadu  
Trasa: Bublava rozjetí po obci – výjezd k budově Horské služby po poli – Tisovec (lesem přes překážky) – 
Tisová hřbitov – Tisová – Egro stezka - Bublava hřiště. 
Nácvik trasy a projetí okruhu MTB Duatlon Bublava 2x, závod na 3 kola. 
Délka: 15 km 
Konec cca 11.30 
 
Závěr: Vyhodnocení na hřišti Bublava a za úspěšné absolvování celého kempu překvapení. 
 
Informace:  
Vyplněná přihláška, možnost stáhnou na webu v sekci pro členy. 
Při prezentaci odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti nebo dokument o provedení antigenního testu ne starší 
48 hod, možnost stáhnou na webu v sekci pro členy. 
Celkový servis kola před kempem. 
Vybavení na kemp: cyklistická helma, cyklistické rukavice, brýle, lehké oblečení vhodné pro cyklistiku 
(větrovku do dresu), pevnou obuv, odstrojení kola od zbytečných věcí, montáž brašny pod sedlo s tímto 
vybavením (kapesníky, lepení, nářadí a energetickou tyčinku na každý trénink) a na každý trénink bidon s 
čerstvým pitím. 
Zájemci z řad rodičů se nahlásí trenérům a platí pro ně stejná podmínka jako pro děti. Při prezentaci 
odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti nebo dokument o provedení antigenního testu ne starší 48 hod, 
možnost stáhnou na webu v sekci pro členy,(potvrzení o provedení druhého očkování starší 14 dní). 
 
Možná změna termínu dle aktuálního počasí, náhradní termín 28.5–30.5. 2021. 
 
Pro úspěšné zvládnutí tohoto kempu nutné najetí min 100 km U8-U10 a 200 km U12-U16 před začátkem 
kempu 😊. 
 
 
 



 


