Propozice 2. soutěže YOUTH GAMES + OPEN
BRNO-KNÍNIČKY – 5. 5. 2019
Pořadatel:

ÚAMK-AMK Staré Brno, Absolonova 719/30, 624 00Brno

Kontakt:

+420 604 241 264
dambor1@seznam.cz

Místo konání
soutěže

Brno – Kníničky, areál bývalé střelnice

Datum soutěže

NEDĚLE 5. 5. 2019

Ředitel soutěže

Jiří Damborský

49.2410183N, 16.5254786E

Časoměřič, výsledky Radek Janka

Traťový komisař

David Kalaš

Zdravotník

ČČK

Harmonogram
8:00 – zahájení registrace. Konec registrace vždy 15 minut před startem příslušné
soutěže, celkový čas kategorie.
soutěže
YOUTH GAMES
9:00 – START kategorií: POUSIN, YOUTH GIRLS, CADET, EXPERT (2x6sekcí)
– 120min
11:00 - START kategorií: BENJAMIN, PROMESA, (2x6sekcí) – 120min
13:00 - START kategorií: MINIME, GIRLS, OPEN (bílá, modrá, zelená) (2x6sekcí)
– 120min
16:00 – předpokládané vyhlášení výsledků
Trať

Závod se jede na 6 sekcí, 2 okruhy, délka okruhu 500m. Průjezdy sekcí v libovolném
pořadí. Trať složená z umělých i přírodních překážek.

Vypsané kategorie

Promesa (oranžová 5-8 let), Poussin (bílá 9-10 let), Benjamin (modrá 11-12 let),
Minime (13-14 let), Cadet (15-16 let), Girls (růžová 9-16 let), Youth Girls (bílá 911let), Open bílá, modrá, zelená – libovolná trať bez omezení věku, Expert
(červená trať)

Hodnocení soutěže

Soutěž je pořádána podle pravidel cyklotrialu pod Českým svazem cyklistiky verze
2019. Body za umístění jsou licencovaným jezdcům započítávány do celoročního
seriálu. Soutěž je nominační na UCI WYG 2019.

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 200 Kč, jezdci bez licence plné startovné 300 Kč

Přihlášky

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

Příjezd a parkování

Příjezd bude vyznačen od ZOO Brno. Možnost parkování v areálu a okolí.

Závěrečné informace Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení.
Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu.

