Propozice 6. soutěže ČESKÉHO POHÁRU mládeže YOUTH GAMES
5.10. 2019 VELKÁ DOHODA MORAVSKÝ KRAS
Pořadatel:

Trial Bike Moravský kras z.s.,Sv. Čecha 28/3, Blansko 678 01,ičo: 07288301

Kontakt:

e-mail:trial@trialbike.cz, www.trialbike.cz

TRIALBIKE CZ

mobil.: 603 813 761, 737 288 038
Místo konání
soutěže

Velká Dohoda u Holštejna – Moravský kras viz. přiložená mapa nebo odkaz na www.trialbike.cz
49°23'40.719"N
16°46'36.199"E

Do Googl map zadejte název „přírodní areál Velká dohoda“
Datum soutěže

5.10. 2019

Ředitel soutěže

Sehnal Jiří

Traťový komisař

Časoměřič,
výsledky

Janka Radek

Zdravotník

Harmonogram
soutěže, celkový
čas soutěže

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

Kolář Lubomír
ČČK

YOUTH GAMES:
9.00 hod. Poussin, Youth Girls (3x5 sekcí) 120 min, tratě č. 1.-5.

+ hobby bílá

11.30 hod. Benjamin, Cadet (3x5 sekcí) 120 min, tratě č. 1.-5.

+ hobby modrá

14.00 hod. Minime, Girls, Open žluta (3x5sekcí) 120 min, tratě č .1.-5.

+ hobby zelená

10.30 hod. Promesa,(3x 5 sekcí), 120 min.,tratě č. 6.-10)
16.00 hod. Předpokládané vyhlášení výsledků
Trať

Všechny kategorie 3x5 sekcí .Trať bude převážně z přírodních překážek, které budou doplněny
umělými překážkami. Průjezd sekcí v libovolném pořadí.

Vypsané kategorie

YOUTH GAMES:
Promesa ( oranžová 5-8 let), poussin, youth girls (bílá 9-10 let), benjamin (modrá 11-12 let), minime
(zelená 13-14 let), cadet ( červená15-16 let), girls (růžová 12-16 let) , Open žlutá

Hobby (bílá, modrá, zelená)
Hodnocení soutěže

Soutěž je pořádána podle pravidel CYKLOTRIALU pod Českým svazem cyklistiky. Body za
umístění jsou licencovaným závodníkům započítávány do celoročního seriálu.

Licence

Pro započtení bodů do seriálu je nutná licence ČSC. Účast v soutěži je možná i bez
licence, zákonný zástupce vždy podepisuje na startu souhlas s účastí v soutěži na vlastní
nebezpečí.

Startovné

Všichni startující jezdci zaplatí startovné 300Kč. Při startu ve více kategorií je vybíráno plné
startovné. Součástí startovného bude vstupenka zdarma na lanovku v hodnotě 180kč.

Přihlášky

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

Příjezd a parkování Viz. Přiložená mapka

Z důvodu omezeného parkovacího místa je nutné do čtvrtka 3.10. nahlásit obytné vozy a to
na mobil +420 603 813 761nebo na e-mail:trial@trialbike.cz
Závěrečné
informace

Provozní řád areálu platí pro všechny soutěžící i doprovody. Je vyvěšen při vstupu. Soutěž
se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení. Případné změny
propozic budou vyvěšeny u startu.

Směr od
Brna a
Vyškova

