PROPOZICE ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE V CYKLOTRIALU – YOUTH
GAMES A VOLNÉHO ZÁVODU VE VELKÉ BYSTŘICI
Pořadatel:

ÚAMK – AMK Biketrial klub Olomouc, IČ 750 955 81

Kontakt:

Sídlo: Budovcova 3, 779 00 Bystrovany, kontaktní osoba: Ing. Radek Janka, telefon:
+420 721 048 805, e-mail klub@biketrial-olomouc.cz, web www.biketrial-olomouc.cz

Místo konání
soutěže

Velká Bystřice, areál „Skalka“ u kynologického cvičiště, (GPS 49°35'54.847"N, 17°21'35.541"E)

Datum soutěže

sobota 5. září 2020

Webová stránka soutěže

www.youthgames.cz, facebook.com/cyklotrial

Ředitel soutěže

Jakub Valenta

Traťový komisař

Milan Vepřek

Časoměřič, výsledky

Radek Janka

Zdravotník

Kamil Kunčar

Harmonogram
soutěže, celkový čas
soutěže

9:00 zahájení registrace. Konec registrace vždy 15 minut před startem dané kategorie
10:00 start kategorií poussin, youth girls, open bílá (3x5 sekcí, 120 minut)
12:00* start kategorií benjamin, girls, minime, open modrá, open zelená (3x5 sekcí, 120 minut)
14:00* start kategorie cadet, open červená, ELITE (3x5 sekcí, 120 minut)
15:00 start kategorie promesa, open oranžová (3x5 sekcí, 120 minut – SAMOSTATNÉ SEKCE)
16:00* finále kategorie elite (1x3 sekce, pouze při účasti více než 8 jezdců v kategorii)
17:00* předpokládané vyhlášení výsledků všech kategorií
* časy mohou být posunuty s ohledem na počet účastníků a průběh soutěže

Vypsané kategorie

Český pohár mládeže Youth Games: promesa (5-8 let), poussin (9-10), youth girls (9-11), benjamin
(11-12), girls (12-16), minime (13-14), cadet (15-16).
OPEN cyklotrial: volná oranžová, volná bílá, volná modrá, volná zelená, volná červená (všechny
open kategorie jsou bez omezení věku)
ELITE: žlutá trať, 14 a více let

Trať

Trať tvoří kameny, klády hliněné svahy, pneumatiky, pražce… Sekce pro kategorie promesa a volnou
oranžovou jsou postaveny samostatně mimo ostatní kategorie.

Hodnocení soutěže

Soutěž je pořádána podle pravidel cyklotrialu pod Českým svazem cyklistiky platných pro
rok 2020. Body za umístění v Youth Games jsou licencovaným jezdcům započítávány do
celoročního seriálu.
V kategorii promesa, poussin a youth girls vyhlašování všichni účastníci (drobné ceny),
v ostatních kategoriích jsou vyhlášeni jezdci na prvních třech místech.
Finále kategorie Elite při účasti více než 8 jezdců v kategorii, jinak rozhodují výsledky z
kvalifikace. Price money pro první 3 místa ELITE v hodnotě 3000 / 2000 / 1000 Kč.

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

300 Kč

Přihlášky

Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedených kontaktech nebo v den
konání při registraci na místě závodu. Přihlášení předem není povinné, ale pomůžete nám
tím při administrativě soutěže. Děkujeme.

Ubytování,
stravování, zázemí

Ubytování pořadatel nezajišťuje. Parkování obytných aut je možné na parkovišti soutěže,
(bez připojení k elektřině a vody). V místě závodu bude otevřen bufet, toalety dostupné
v budově kynologů. Další občerstvení dostupné na náměstí a v centru obce.

Příjezd a parkování

Parkování je možné na vyhrazení louce u kynologického cvičiště. Příjezd je možný buď
přes obec Velká Bystřice nebo přes Bukovany. Pozor: posledních 100 metrů není asfaltová
cesta. Ze směru od Bukovan je sjezd z asfaltky pro obytná auta a karavany nemožný
(nevytočíte se), nutno najíždět ve směru od Bystřice. A další pozor: ve Velké Bystřici
v termínu závodu probíhá folklorní festival, průjezd obcí může být omezen – sledujte
facebook a webové stránky pořadatele, případně se držte místních značení a objížděk.

Závěrečné informace

Soutěž se koná za každého počasí. Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu.

ČESKÝ POHÁR V CYKLOTRIALU A YOUTH GAMES PODPORUJÍ:

