STRUČNÝ MANUÁL POŘADATELE ČESKÉHO POHÁRU V CYKLOTRIALU
Základní informace pro zájemce o pořádání závodu seriálu Českého poháru v cyklotrialu
nebo Českého poháru mládeže v cyklotrialu - Youth Games v sezoně 2018

Otázky a odpovědi
1. Kdo může závod Českého poháru / Youth Games pořádat?
Pořadatelem závodu může být klub (spolek) nebo fyzická osoba. Rozhodně není podmínkou, aby byl
organizátor členem Českého svazu cyklistiky, ÚAMK nebo čehokoliv jiného. Závod tak může
uspořádat zapálený milovník trialu, sportovní klub nebo třeba místní škola – jak to komu vyhovuje.
Pořadatel však je za akci zodpovědný, na to je potřeba myslet.

2. Kde lze závod udělat?
Závod se může konat v trialparku, na náměstí, na školním hřišti, v městském parku… Může být na
umělých překážkách, může být v lese na přírodních tratích, může být ve městě s využitím streetových
prvků. Jsme raději, když se závod koná na místě, kde lze očekávat větší diváckou návštěvnost, ale
není to podmínka.

3. Kolik je potřeba připravit sekcí?
Podle pravidel je minimální počet 4 sekce, maximum 8, podle počtu sekcí se jede na dvě nebo na tři
kola. Optimální model je 5 sekcí na 3 kola nebo 6 - 7 sekcí na 2 kola. Je dobře, když jsou sekce
různorodé a zajímavé.

4. Dělám to poprvé, pomůže mi někdo?
Ano. Pracovní skupina umí nabídnout pomoc začínajícím pořadatelům. Dostanete k dispozici materiál
na zabezpečení akce (pásky, šipky, vlajky k sekcím) Nemáte-li sami dostatek zkušeností, může vám
někdo přijet pomoci s vyznačením tratí a dokážeme poradit s organizací (co, kdy, kde, jak zařídit).
Nestyďte se o pomoc a radu požádat.

5. Dostanu nějaký příspěvek na závod?
Ano i ne. Ne v podobě peněz, protože seriálu zatím stále není zajištěné natolik, abychom
pořadatelům za organizaci platili. Pracovní skupina vám nicméně poskytne slušný „balíček“ služeb.
Ten obsahuje ohraničovací pásky, odměnu pro rozhodčí, ozvučovací aparaturu, designové medaile
pro všechny kategorie YG, ceny od sponzorů seriálu a PR na webových stránkách.

Pořádáme závod – krok za krokem
Nahlášení závodu
Pokud chcete pořádat závod zařazený do seriálu Českého poháru v cyklotrialu nebo Youth Games, je
potřeba kontaktovat pracovní skupinu (info@youthgames.cz) s informací o záměru, lokalitě a
předpokládaném termínu. Členové pracovní skupiny váš záměr posoudí a pokud bude vyhovovat
plánům sezony, bude zařazen mezi soutěže v daném kalendářním roce.
Může se samozřejmě stát, že váš závod bude odmítnut, protože například: je na sezonu již soutěží
dostatek; nepodaří se najít vhodný termín; chceme obměnit složení pořadatelů v daném roce.
V každém případě vše probíhá v rámci vzájemné diskuze mezi pořadatelem a pracovní skupinou.

Výběr lokality
Je dobré, když závod poprvé pořádáte v prostředí, které dobře znáte – tedy „doma“. Víte, na koho se
obrátit, s kým spolupracovat. Soutěž se může konat ve vašem trialparku nebo na překážkách
přivezených jen za účelem závodu. Není špatné závody spojit s jinou v místě pořádanou akcí
(slavnosti, sportovní den…), sdílíte zázemí (toalety, občerstvení) i diváky.

Výběr termínu
Pokud je váš závod navázán na jinou místní akci, je většinou datum již fixní. Jinak je možné volit
prakticky jakýkoliv termín, je ale potřeba brát ohled na mezinárodní závody, jiné soutěže Českého
poháru nebo MČR, prázdniny, svátky. V praxi je nejlepší specifikovat přibližný časový rámec a
konkrétní datum řešit až v součinnosti s pracovní skupinou.

Vyřízení formálních povolení
Pořadatel musí včas vyřídit všechna potřebná povolení k pořádání závodu: souhlas vlastníka
pozemku; povolení k záboru veřejného prostranství; u soutěží v přírodě souhlas odboru životního
prostředí. Nesmíte zapomenout ani na přístupové cesty a parkování vozidel účastníků. Je vhodné mít
pojištění odpovědnosti za škodu. Doporučujeme v tomto úzce spolupracovat s obcí / městem, kde
navíc mají přehled i o jiných akcích a dokážou odhalit kolizi více podniků na jednom místě ve stejném
čase.

Stavba sekcí
Pro samotnou stavbu sekcí lze doporučit projít si UCI Trials Section Building Manual (odkaz najdete
na webu www.youthgames.cz, záložka „Média / Servis pro pořadatele“. Pokud nemáte zkušenosti se
značením tratě nebo si nejste jistí, jak postavit některé kategorie, které jezdci z vašeho klubu třeba
nejezdí, je dobré domluvit si „konzultanta“ třeba z blízkého klubu nebo i přes pracovní skupinu YG.
Nestyďte se včas požádat o pomoc, nikdo učený z nebe nespadl.
Pracovní skupina vám dodá zdarma ohraničovací pásky ÚAMK, na závod dostanete zapůjčené vlajky
s čísly sekcí 1-6, ozvučovací aparaturu a televizi na zobrazení výsledků. Za úplatu vám umíme zajistit i
další materiál.

Materiál na zabezpečení závodu
Ve vlastnictví klubů, které se pořádání závodů již věnují, lze najít většinu potřebného vybavení. Je
možné na váš závod přivézt například stojany pro rozhodčí na upevnění bodovacích archů;
elektrocentrálu; nůžkový stan 3x3 nebo 3x6 metrů; stupně vítězů atd. Startovní čísla jsou zajišťována
pracovní skupinou YG a jsou společná pro celou sezonu.

Personální zabezpečení
Pravidla cyklotrialu vyžadují obsazení těchto pozic: ředitel soutěže - odpovídá za celý průběh akce;
traťový komisař - odpovídá za to, že tratě budou po celou dobu závodu v souladu s pravidly a
přiměřené obtížnosti; zdravotník - zajišťuje zdravotnický dohled; časoměřič - odpovídá za registraci,
start a zpracování výsledků. Jeden člověk může vykonávat více funkcí - například ředitele a traťového
komisaře současně. Časomíru je možné si zajistit vlastními silami nebo se domluvit s členy pracovní
skupiny (za úplatu).
Dále je potřeba zajistit na každou sekci nejméně jednoho rozhodčího. Vhodnější by bylo obsazení
úseků dvojicí rozhodčích nebo alespoň mít k dispozici 1-2 „volné“ rozhodčí navíc. Ti operativně
vypomohou na sekci, kde se nakupila velká fronta, nebo průběžně střídají ostatní rozhodčí, aby si tito
mohli chvíli odpočinout.
Pracovní skupina zatím je schopná zaplatit maximálně jednoho rozhodčího na sekci, ostatní jdou na
náklady pořadatele. Rozhodčí jsou proškolení, vybavení (vesta, kleště, stopky) pro ně dodává
pracovní skupina. Pořadatel jim zajišťuje občerstvení a zapisovací stojany.

Ceny a odměny pro vítěze
Pracovní skupina zajišťuje pro Youth Games medaile v unikátním provedení pro každou sezonu za 12-3 místo pro celý seriál. Pro Český pohár zajišťuje trofeje (poháry, medaile) pořadatel v závislosti na
vypsaných kategoriích. V rámci sponzorského plnění dostáváme na každý závod určitý počet
produktů včetně tašek jako účastnické ceny pro všechny jezdce (v sezoně 2017 se jednalo především
o konzervy Veseko a kaše Nominal). Doplnění dalších cen na medailových (případně více) místech je
na bedrech pořadatele. Vyhlášení vítězů probíhá před „hlavním bannerem“ s logy sponzorů.

Reklama, propagace, PR
Pracovní skupina dodá (zapůjčí) na závod reklamní bannery a vlajky sponzorů seriálu. Tyto musí být
viditelně rozmístěny v sekcích a jejich bezprostředním okolí s dodržením pravidel uvedených v
dokumentu Zásady pro reklamní bannery a prezentaci sponzorů.
Pořadatel zajišťuje na vlastní náklady propagaci soutěže v místě konání pomocí vhodných prostředků
(plakáty, lokální média, upoutávky formou ukázek cyklotrialu před soutěží atd). Pracovní skupina umí
dodat kontakty na lidi, kteří mohou za úplatu zajistit grafické práce (plakáty, trička), tiskové služby,
napsat tiskovou zprávu pro média a podobně. Zdarma je ze strany pracovní skupiny zveřejněna
pozvánka na závod na webu seriálu a na přidruženém facebookovém profilu.

Startovné a poplatky
Maximální výše startovného je stanovena pracovní skupinou vždy na začátku sezony. Podle pravidel
odvádí pořadatel za každého účastníka Youth Games 50,- Kč na společné výdaje, zbytek zůstává jemu.

Kontakty na pracovní skupinu
Maily a webové stránky:
info@youthgames.cz
www.youthgames.cz
www.facebook.com/cyklotrial
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