
Propozice Zimního závodu v Prusicích, 24. 3. 2018 
Pořadatel: 

ÚAMK-CYKLO-TRIAL KLUB Střední Čechy, z.s., IČ 01420054 

Kontakt: 
pechy.servis@seznam.cz, david.kalas@seznam.cz / www.cyklo-trial.cz / +420 608819282 

Místo konání 
soutěže Areál bývalého kravína Prusice u Kostelce nad Černými Lesy,  GPS 49° 57' 57.503131" N 

14° 52' 32.4530411" E 
Datum soutěže 

Sobota 24.března 2018 
Ředitel soutěže Libor Pecháček Stavba tratí David Kalaš, Martin Hříbek a další 

Časoměřič, výsledky Radek Janka Zdravotník MUDr. Michaela Hrabová 

Harmonogram 
soutěže, celkový čas 
soutěže 

9:00 - 13:45 prezentace (konec vždy 15 minut před startem dané kategorie) 

10:00 start kategorií promesa, benjamin, girls, cadet 

12:00 start kategorií poussin, youth girls, minime 

14:00 start kategorií open bílá, open modrá, open zelená, open červená 

16:00 předpokládané vyhlášení výsledků 

Minimální čas na soutěž 120 minut. Při velkém počtu účastníků může dojít k zpoždění startu 
navazujících kategorií. 

Trať 
5 sekcí x 3 okruhy. Sekce jsou složeny z klád, betonových skruží, palet, cívek, pneumatik. 

Vypsané kategorie Promesa (5-8 let, oranžová), poussin (9-10 let, bílá), youth girls (9 - 11 let, bílá), benjamin (11-12 
let, modrá), minime (13-14 let, zelená), cadet (15-16 let, červená), girls (12-16 let, růžová), open 
bílá / open modrá / open zelená / open červená (open kategorie jsou bez omezení věku) 

Hodnocení soutěže Soutěž je pořádána podle open-free pravidel ve variantě použité na UCI Urban Cycling World 

Championship 2017 v čínském Chengdu: 

- trestné body v sekci jsou počítány podle klasických pravidel cyklotrialu pod ČSC v platné 
verzi 
- za čistý průjezd každou brankou jezdce dostává 10 bonusových bodů. Bonusové body mu 

zůstávají i v případě, že sekci nedokončí (dosáhne maxima 5 trestných bodů) 
- o pořadí jezdců v závodě rozhoduje celkový počet nasbíraných bonusových bodů, vítězí 

ten, kdo jich má nejvíce. Při rovnosti se rozhoduje sekundárně podle bodů trestných. 
Podrobně jsou pravidla s komentáři popsána v příspěvku “Čínská pravidla v českých halách” na 
oficiální webové stránce www.ceskycyklotrial.cz . 

Licence K účasti v soutěži není nutná licence, na startu ale jezdec nebo jeho zákonný zástupce podepisují 
souhlas se startem na vlastní nebezpečí. 
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Startovné 200 Kč za každou přihlášenou kategorii (lze startovat i ve více kategoriích) 

 
Přihlášky Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedených kontaktech nebo v den konání při registraci na 

místě závodu. 

Příjezd a 
parkování Příjezd od Kostelce nad Černým Lesem bude značen směrovými tabulemi. Parkování je možné přímo vedle 

soutěžní haly. 

 
Závěrečné 
informace K dispozici wc a bufet. Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu. 

 


