Propozice Český pohár mládeže v cyklotrialu a volný závod Diamantbraní 2021.
Znojmo 22. 5. 2021
Pořadatel:

ÚAMK-SK Biketrial Znojmo
Pražská 29
669 02 Znojmo
IČ: 72034301

Kontakt:

Tomáš Mudrych; tel. +420 601 308 506; email: TMudrych@seznam.cz

Místo konání
soutěže

Znojmo, Sokolská ulice, GPS: 48.8603836N, 16.0496039E
Areál starého koupaliště, vedle Střediska volného času Znojmo, Sokolská 8

Datum soutěže

22. května 2021

Ředitel soutěže

Tomáš Mudrych

Traťový komisař

David Kalaš

Časoměřič, výsledky

Radek Janka

Zdravotník

Veronika Mudrychová

Harmonogram
soutěže, celkový čas
soutěže
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nebude vpuštěno do areálu závodiště více než 50 osob. Areál je oplocen a počet
osob bude striktně kontrolován.
Prosíme tedy, aby závodníci a jejich doprovod vstupovali do areálu sportoviště
jen v nejnutnějších případech a brali zřetel na ostatní účastníky a dodržovali časy
svých startů.
Při vstupu je nutné se prokázat:
- negativním výsledkem RT-PCT ne starším 7 dnů
- negativním výsledkem POC testem na antigen viru SARS-COV2
- potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19
- potvrzení o očkování všemi dávkami očkovací látky proti COVID-19
Případně může být proveden test na antigen viru SARS-COV2 na místě.
Na místě bude též změřena teplota.
Bude též potřeba vyplnit formulář pro zjištění stavu – nutnost poskytnou
kontaktní údaje.
Prohlídka tratí bude umožněna (výjimkou z řádů 2021 ) i v rámci závodu a lze
vstupovat do trati. Dbejte však pokynů rozhodčího!
Vstup do areálu bude povolen pouze jednomu doprovodu!
7:30 otevření areálu závodiště – dodržován počet 50 osob
9:45 zahájení registrace první vlny závodníků

10:00 start první vlny kategorií poussin, youth girls, open bílá, minime (3x5 sekcí,
120 minut)
12:30* vyhlášení první vlny závodníků
12:45 * zahájení registrace druhé vlny závodníků
13:00* start druhé vlny kategorií benjamin, girls, cadet, open modrá, (3x5 sekcí,
120 minut)
15:30* vyhlášení druhé vlny závodníků
15:45* zahájení registrace třetí vlny závodníků
16:00* start kategorií promesa, open oranžová, open zelená, open „DIAMANT“
červená (3x5 sekcí, 120 minut)
18:30* vyhlášení třetí vlny závodníků
Vyhlášení výsledků bude provedeno vždy po dokončení startu jednotlivé kategorie.
* časy mohou být posunuty s ohledem na počet účastníků a průběh soutěž
Trať

Závod se jede na 5 sekcí, 3 okruhy.
Délka okruhy cca 250 m.
Trať je složena převážně z umělých překážek (palety, pneumatiky, klády, kameny
atd.).

Vypsané kategorie

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

Hodnocení soutěže

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

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

Startovné je stanoveno pro všechny kategorie na 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

Parkoviště závodu: Sokolská ulice, vjezd do areálu skateparku. GPS: 48.8589542N,
16.0532678E
Camp karavany: Sokolská ulice, areál SNMZ městské lázně, GPS: 48.8603747N,
16.0491772E (vedle areálu závodu)
Městské parkoviště: náměstí Svobody, GPS: 48.8599319N, 16.0481314E

(dopoledne placené)
Závěrečné informace

Soutěž se koná za každého počasí.
K dispozici bude hygienické zázemí a občerstvení .
Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu.
Závody budou probíhat za přísných epidemiologických podmínek, bude upřesněno před
závodem. Budeme Vás blíže informovat.
Na akci budou pořizovány foto a video záznamy pro potřeby organizátora akce.

