Propozice 3. soutěže Cyklotrialových her mládeže a OPEN trialu, Velká Bystřice, 12. 6. 2016
Pořadatel:

ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc, Budovcova 3, 779 00 Bystrovany, IČ 750 955 81

Kontakt:

klub@biketrial-olomouc.cz; telefon 721 048 805; www.biketrial-olomouc.cz

Místo konání
soutěže

Velká Bystřice u Olomouce, Zámecké náměstí (GPS: 49°35'38.257"N, 17°21'30.713"E)

Datum soutěže

12. června 2016

Ředitel soutěže

Radek Janka

Traťový komisař

Luděk Valenta

Časoměřič, výsledky

Radek Janka

Zdravotník

Kamil Kunčar

Harmonogram
soutěže, celkový čas
soutěže

8:00 zahájení registrace
9:00 start kategorií Youth Games (promesa, poussin, benjamin, minime, girls, cadet)
10:00 start kategorií OPEN trial (hobby, expert, elite)
15:00 předpokládaný konec soutěže a vyhlášení výsledků
Minimální čas soutěže pro všechny kategorie 210 minut.

Trať

5 sekcí x 3 okruhy, volné pořadí sekcí. Umělé a přírodní překážky (Zámecké náměstí a Skalka), okruh
cca 1,50 km.

Vypsané kategorie

Promesa (oranžová, 5-8 let), poussin (bílá, 9-10 let), benjamin (modrá, 11-12 let), minime
(zelená, 13-14 let), cadet (červená, 15-16 let), girls (růžová, 9-16 let), hobby (zelená, 16 a
více let), expert (červená – 16 a více let), elite (žlutá, 16 a více let)

Hodnocení soutěže

Soutěž je pořádána podle pravidel Cyklotrialových her mládeže pod Českým svazem
cyklistiky. Body za umístění jsou licencovaným jezdcům započítávány do celoročního
seriálu. Soutěž je nominační na WYG 2016. OPEN trial se jede podle stejných pravidel.

Licence

Pro započtení bodů do nominace a seriálu je nutná licence ČSC. Účast v soutěži je ale
možná i bez licence, zákonný zástupce vždy podepisuje na startu souhlas s účastí v soutěži
na vlastní nebezpečí nebo předkládá podepsaný souhlas.

Startovné

Cyklotrialové hry mládeže: jezdci s licencí ČSC snížené startovné 0,- Kč, jezdci bez licence
plné startovné 200,- Kč. Zahraniční jezdci 200,- Kč nebo 8 EUR.
OPEN trial: 300,- Kč nebo 12 EUR.

Přihlášky

Přihlášky při registraci na místě závodu.

Příjezd a parkování

Start soutěže je na Zámeckém náměstí, parkování přímo u startu, případně v přilehlých ulicích
nebo na louce v areálu Skalka (500 m). Ubytování v místě soutěže možné zdarma s vlastním
stanem / karavanem.

Závěrečné informace

Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení. Případné
změny propozic budou vyvěšeny u startu.

