Propozice 4. soutěže Cyklotrialových her mládeže
a OPEN trialu Blansko 1.10.2016
Pořadatel:
ÚAMK AMK Biketrial Blansko, Sv.Čecha 3, Blansko 678 01
Kontakt:
info@biketrialblansko.cz;
tel: 603 813 761, 737 288 038
Blansko, trial park. Sportovní ostrov Ludvíka Daňka.
Místo soutěže:
Datum soutěže:
1.10.2016 - sobota
Ředitel soutěže:
Jiří Sehnal
Traťový komisař: Lubomír Kolář
Časoměřič, výsledky:
Radek Janka
Zdravotník:
bude zajištěn
00
Harmonogram soutěže: 8 zahájení soutěže, prohlídka tratí

Trať
Vypsané kategorie:

STARTY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
00
10
kategorie PROMESA
00
12 kategorie POUSSIN, BENJAMIN
1400 kategorie MINIME,GIRLS,CADET
1415 start kategorii OPEN TRIAL: HOBBY,EXPERT,ELITE
pro všechny kategorie je čas na soutěž 120min
30
Vyhlášení výsledků přibližně v 16
7sekcí x 2 okruhy. Volné pořadí sekcí. Areál trial parku.
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)
Jednokolky od 4 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. OPEN trial se jede podle stejných pravidel. Jednokolky se
jedou podle stejných pravidel a soutěží v kategorii dle výběru.

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.
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 při registraci na místě závodu.

Startovné:

Přihlášky:
Příjezd a parkování:

Závěrečné informace:

Parkování nejlépe na parkovišti STK Blansko (Poříčí 17) Příjezd na
trial park je možný pouze po předchozí domluvě na výše
uvedených tel. číslech.
Čas soutěže může být v průběhu závodu upraven dle počtu jezdců.
Změna bude řádně vyhlášena a vyvěšena na informační nástěnce.
Jednokolky startují dle vlastního výběru kategorie. Soutěž se koná
za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení.

