PROPOZICE
3. SOUTĚŽE ČESKÉHO POHÁRU V CYKLOTRIALU
5. SOUTĚŽE YOUTH GAMES + OPEN

HAMRY NAD SÁZAVOU 13.7. 2019
Pořadatel:

UAMK-AMK Hamry nad Sázavou

Hamry nad Sázavou č. 242 591 01 Žďár nad Sázavou

www.amkhamry.cz
telefon: 608031228 Jiří Štěpánek
723908860 Petr Mokrý
Místo konání
soutěže:

Areál AMK Hamry nad Sázavou, https://mapy.cz/s/3u0UT ,

Datum soutěže:

Sobota 13. 7. 2019

Ředitel soutěže:

Jiří Štěpánek

Traťový komisař:

Petr Mokrý

Časoměřič, výsledky

Radek Janka

Zdravotník:

Anna Ambrožová

Harmonogram
soutěže, celkový čas
soutěže

8:00 - zahájení registrace. Konec registrace vždy 15 minut před startem příslušné
kategorie.

GPS: 49.5616219N, 15.9081592E

YOUTH GAMES
9.00 h - START kategorií: Poussin, Youth Girls, Cadet (2x6 sekcí) 120 min
11.00 h - START kategorií: Benjamin, Promesa (2x6 sekcí) 120 min
13.00 h - START kategorií: Minime, Girls (2x6 sekcí) 120 min
ČESKÝ POHÁR
9.00 h - START kategorií: Expert (2x6 sekcí) 120 min
11.00 h - START kategorií: OPEN (bílá, modrá, zelená) (2x6 sekcí) 120 min
13.00 h - START kategorií: Elite 20”, Elite 26”, Women (2x6 sekcí) 120 min
16.00 h – předpokládané vyhlášení výsledků

Trať

Vypsané kategorie

Hodnocení soutěže

Startovné

Licence

- časy mohou být posunuty s ohledem na počet závodníků a průběh soutěže
Závod se jede na 6 sekcí, 2 okruhy, délka okruhu 200m. Průjezd sekcí v libovolném
pořadí. Trať složená z umělých překážek i přírodních překážek (palety, pneumatiky,
klády, kameny).
YOUTH GAMES: PROMESA (oranžová, 5 - 8 let), POUSSIN (bílá, 9 - 10let)
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),
ČESKÝ POHÁR: ELITE 20”, ELITE 26” (žlutá),WOMEN (růžová E), OPEN (bílá, modrá,
zelená), EXPERT (červená)
Nelze však startovat současně v kategorii cadet + expert, benjamin + open modrá,
minime + open zelená, girls + open modrá/zelená (stejná trať)
Soutěž je pořádána podle Pravidel cyklotrialu pod Českým svazem cyklistiky verze
2019. Body za umístění jsou licencovaným závodníkům započítávány do celoročního
seriálu. Soutěž není nominační na UCI Trials WYG.
YOUTH GAMES: Jezdci s licencí startovné 300 Kč.
ČESKÝ POHÁR: startovné 300 Kč.
Jezdci bez licence a jezdci OPEN plné startovné 300 Kč. Zahraniční jezdci 300 Kč.
Při startu ve více kategoriích je za každou další vybíráno plné startovné.
Pro započtení bodů do 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.

Přihlášky

Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedených kontaktech nebo v den
konání 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.
Parkování pro účastníky bude vyznačeno v areálu závodiště

Příjezd a parkování

Z důvodu plánované opravy silnice č. 19, bude přístupová cesta do areálu
AMK možná jen od Žďáru nad Sázavou a to po vyznačené objížďce.
Start – čerpací stanice
Bod 2 – zastávka autobusu – zde odbočit
Cíl – areál AMK

