PROPOZICE 5. SOUTĚŽE DECATHLON ČESKÉHO POHÁRU V CYKLOTRIALU
A ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE – YOUTH GAMES, PRAHA 1. 7. 2017
Pořadatel:

ÚAMK Cyklo-trial klub Střední Čechy ve spolupráci s pracovní skupinou trialu při ČSC

Kontakt:

UAMK-CYKLO-TRIAL KLUB Střední Čechy, z.s., IČ 01420054, Sklenka 3, 251 63 Strančice, telefon
+420 720 756 515, david.kalas@seznam.cz

Místo konání
soutěže

Decathlon Chodov, Türkova 7, Praha 11 . Soutěž se koná na parkovišti před prodejnou Decathlon.
GPS 50°2'11.083"N, 14°29'30.913"E

Datum soutěže

1. července 2017

Webová stránka soutěže

www.youthgames.cz, facebook.com/cyklotrial

Ředitel soutěže

David Kalaš

Traťový komisař

Libor Pecháček

Časoměřič, výsledky

Radek Janka

Zdravotník

Zdravotní služba

Harmonogram
soutěže, celkový čas
soutěže

9:00 zahájení registrace. Konec registrace vždy 15 minut před startem příslušné kategorie
10:00 start kategorií promesa, benjamin, open (3x5 sekcí, 120 minut)
12:00 start kategorií poussin, youth girls, minime, cadet (3x5 sekcí, 120 minut)
14:00 start kategorie girls, expert (3x5 sekcí, 120 minut) a kvalifikace kategorie elite 20“, elite 26“
(2x5 sekcí, 120 minut)
16:00 finále kategorií elite 20“, elite 26“ (1x3 sekce, počet finalistů bude určen dle počtu jezdců
v kvalifikaci)
17:00 předpokládané vyhlášení výsledků*
* časy mohou být posunuty s ohledem na počet účastníků a průběh soutěže

Trať

Trať je tvořena umělými a navezenými překážkami: klády, cívky, palety a další prvky. Podklad
zámková dlažba, asfalt.

Vypsané kategorie

Český pohár mládeže Youth Games: promesa (5-8 let), poussin (9-10), youth girls (9-11),

benjamin (11-12), girls (12-16), minime (13-14), cadet (15-16).
Český pohár v cyklotrialu: open (zelená trať), expert (červená), elite 20“, elite 26“ (žlutá).
Mimo soutěž se lze účastnit v libovolné kategorii YG, ČP bez ohledu na věk. Nelze však
startovat současně v kategorii cadet a expert (stejná trať).
Hodnocení soutěže

Soutěž je pořádána podle pravidel cyklotrialu pod Českým svazem cyklistiky platných pro
rok 2017. Body za umístění jsou licencovaným jezdcům započítávány do celoročního
seriálu. Soutěž je nominační na UCI Trials WYG.

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

Youth Games: Jezdci s licencí snížené startovné 100 Kč, jezdci bez licence plné startovné
200 Kč. Zahraniční jezdci 200 Kč. Český pohár: startovné 200 Kč. Při startu ve více
kategoriích je za každou další vybíráno plné startovné.

Přihlášky

Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedených kontaktech nebo v den
konání při registraci na místě závodu. Přihlášení předem není povinné, ale pomůžete nám
tím při administrativě soutěže. Děkujeme.

Příjezd a parkování

Příjezd po dálnici D1 Brno - Praha, exit 1 (Praha - Spořilov / nákupní centrum Chodov).
Pozor, Decathlon není přímo ve “velkém” Centru Chodov. Parkování účastníků není
možné na zákaznickém parkovišti DECATHLON! K dispozici jsou parkoviště za prodejnou.

Závěrečné informace

Soutěž se koná za každého počasí. Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu.

Ubytování,
stravování, zázemí

Ubytování pořadatel nezajišťuje. V případě volné kapacity je možné parkování karavanů
zdarma v Strančicích - Sklence, prioritně určené pro zahraniční účastníky - podrobnosti na
vyžádání sdělí Dagmar Pecháčková, +420 774 619 282. Toalety jsou k dispozici v prodejně
Decathlon. Stravování je možné v KFC Chodov (cca 100 metrů chůze od závodní arény) –
sleva pro označené účastníky akce.

ČESKÝ POHÁR MLÁDEŽE V CYKLOTRIALU – YOUTH GAMES PODPORUJÍ:

Decathlon Chodov

Lesy České republiky

Whalley, s.r.o.

Český svaz cyklistiky

Penta Trading

Fastav Development

Nominal CZ

ÚAMK ČR

Fitpark U Splavu

Crispy, s.r.o.

Nová Duha, s.r.o.

Pribináček

Bikeprod.cz

Funtown.cz
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