Propozice 1. soutěže Českého poháru mládeže v cyklotrialu – Youth
Games 2018, Blansko – Trial park, 6. 5. 2018

Pořadatel: ÚAMK AMK Biketrial Blansko, Sv.Čecha 3, Blansko 678 01 Ičo: 49463829 Kontakt:
728549279, 737 288 038 , info@biketrialblansko.cz, www.biketrialblansko.cz
Místo konání: Trial park na ostrově Ludvíka Daňka v Blansku. Souřadnice. 49.3697489N,

16.6376950E
Datum soutěže: 6. května 2018 – neděle
Ředitel soutěže: Václav Kolář
Traťový komisař: Luboš Kolář
Časoměřič, výsledky: Radek Janka
Zdravotník: ČČK

Harmonogram soutěže, celkový čas soutěže:
-- 8:00 - zahájení registrace účastníků. Konec registrace vždy 15 minut před startem příslušné
kategorie.
-- 9:00 bílá (poussin, youth girls, open bílá) + zelená (minime, open zelená) (2x6 sekcí) 120 min
-- 11:00 modrá (benjamin, open modrá) + růžová (girls) (2x6 sekcí) 120 min
-- 13:00 červená (cadet, volná červená) + oranžová (promesa) (2x6 sekcí) 120 min

-- 15:30 předpokládané vyhlášení výsledků všech kategorií
-časy mohou být posunuty s ohledem na počet závodníků a průběh soutěže

Trať: Závod se jede na 6 sekcí, 2 okruhy, délka okruhu 300m. Průjezd sekcí v libovolném pořadí. Trať
složená z umělých překážek i přírodních překážek (palety, pneumatiky, klády, kameny, betonové
skruže, dřevěné cívky).
Vypsané kategorie: 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), YOUTH GIRLS
(bílá, 9-11 let), OPEN (neomezeně věkem, bílá trať shodná s poussin, modrá trať shodná s benjamin,
zelená trať shodná s minime, červená trať shodná s cadet).

Hodnocení soutěže: Soutěž je pořádána podle Pravidel cyklotrialu pod Českým svazem cyklistiky
verze 2018. Body za umístění jsou licencovaným závodníkům započítávány do celoročního seriálu.
V kategorii Promesa budou vyhlášení všichni jezdci. V kategoriích Youth Girls a Poussin prvních pět
jezdců. V ostatních kategoriích první tři jezdci.
Startovné: YOUTH GAMES: Jezdci s licencí snížené startovné 200 Kč. Jezdci bez licence a jezdci OPEN
plné startovné 300 Kč. Při startu ve více kategoriích je za každou další vybíráno startovné. Zahraniční
jezdci 12 EUR.
Licence: Účast v soutěži bez nutnosti licencí, zákonný zástupce / plnoletý jezdec vždy podepisuje na
startu souhlas s účastí v soutěži na vlastní nebezpečí.
Přihlášky: Přihlášení při registraci na místě závodu.
Občerstvení, WC: Občerstvení a WC bude zajištěno v místě závodu.
Závěrečné informace: Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení.
Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu.
Příjezd a parkování: Velké parkoviště u Baseballového hřiště. Souřadnice: 49.366387, 16.636923 .
Možnost parkovat i u STK. Souřadnice: 49.370882, 16.640523

