Propozice 5. soutěže Cyklotrialových her mládeže 2016

Havířov, trialpark Na Nábřeží, 16. 10. 2016
Pořadatel:

ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc, Budovcova 3, 779 00 Bystrovany

Kontakt:

e-mail klub@biketrial-olomouc.cz; tel. +420 721048805; www.biketrial-olomouc.cz

Místo konání
soutěže

Havířov, ulice Na Nábřeží, GPS 49.7779664°N, 18.4272781°E

Datum soutěže

Neděle 16. října 2016

Ředitel soutěže

Radek Janka

Traťový komisař

Luděk Valenta

Časoměřič, výsledky

Radek Janka

Zdravotník

Bude uveden na místě

Harmonogram
soutěže, celkový čas
soutěže

9:00 zahájení registrace účastníků; konec registrace vždy 15 minut před startem kategorie
10:00 start kategorie PROMESA
12:00 start kategorie POUSSIN+ BENJAMIN
14:00 start kategorií GIRLS + MINIME + CADET
16:00 vyhlášení výsledků všech kategorií
Minimální čas na soutěž pro každou kategorii je 120 minut.

Trať

6 kontrolních úseků x 2 kola = 12 sekcí. Délka okruhu 1800 metrů, sekce je možné absolvovat
v libovolném pořadí. Trať tvoří kameny, klády, betonové skruže.

Vypsané kategorie

Promesa (oranžové šipky, 5-8 let), poussin (bílé š., 9-10 let), benjamin (modré š., 11-12
let), minime (zelené š., 13-14 let), cadet (červené š., 15-16 let), girls (růžové š., 9-16 let).
Mimo soutěž se mohou v libovolné kategorii účastnit i jezdci nesplňující věkové hranice.

Hodnocení soutěže

Soutěž je pořádána podle pravidel Cyklotrialových her mládeže pod Českým svazem
cyklistiky. Medaile získávají první tři jezdci v každé kategorii, drobné ceny od sponzorů
seriálu Nominal a Pribina budou připraveny pro všechny účastníky.

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.

Startovné

Jezdci s licencí snížené startovné 0,- Kč (zdarma), jezdci bez licence plné startovné 200,Kč. Zahraniční jezdci 200,- Kč / 8 EUR

Přihlášky

Přihlášení do závodu v den konání při registraci na startu, nejpozději 15 minut před
startem příslušné kategorie.

Příjezd a parkování

D1 -> Ostrava, exit 354 směr Havířov, silnice číslo 11 (ulice Rudná) -> výjezd z kruhového objezdu na začátku Havířova na
centrum -> první světelná křižovatka doprava -> ulice Na Nábřeží, jeďte ještě cca 1200 metrů. Parkovací místa podél ulice.

Závěrečné informace

Soutěž se koná za každého počasí. Hygienické zázemí a občerstvení je k dispozici
v nealkoholickém baru Na Vyhlídce. Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu.
Vyhlášení celkových výsledků seriálu Youth Games 2016 a slavnostní zakončení sezony se
bude konat v sobotu 26. listopadu ve Velkém sále Domu dětí a mládeže v Olomouci.

