
PROPOZICE ČESKÉHO POHÁRU V CYKLOTRIALU A 
MLÁDEŽE - YOUTH GAMES + 

OPEN KATEGORIE, ČESKÉ BUDĚJOVICE 11.6.2022 

Pořadatel:          Automotoklub České budějovice


Kontakt:             Karolíny Světlé 2238, České Budějovice, spale@uamk-cr.cz tel: 737 234 577


Místo konání:    Karolíny Světlé 2238, České Budějovice, 48°59'36.1"N 14°28'46.7"E


Datum soutěže:  11. Června 2022


Ředitel soutěže: Dominik Puffer          Traťový komisař: David Kalaš


Časoměřič:  David Kalaš                    Zdravotník:  Zdravotní záchranná služba


Harmonogram soutěže:  

9.00 h - zahájení registrace. Konec registrace vždy 15.minut před startem příslušné kategorie.


10.00h - START kategorií: Poussin, Youth Girls ,OPEN bílá, OPEN oranžová {2x7 sekcí) 120.min


12.00h - START kategorií: Promesa, Benjamin, Girls, OPEN modrá, { 2x7 sekcí) 120.min


14.00h - START kategorií: Minime, Cadet, Elite 26, Elite 20, Elite Women, Expert, Open- 


zelená{ 2x7 sekcí) 120.min


17.00h - Předpokládané vyhlášení výsledků


-časy mohou být posunuty s ohledem na počet závodníků a průběh soutěže


Trať:   7 kontrolních úseků x 2 kola. Průjezd sekcí v libovolném pořadí. Trať bude tvořena z 
kamenů, skruží, panelů atd. Délka okruhu cca 150 metrů.


Vypsané kategorie:  Promesa {5-8 let), Poussin { 9-10), Benjamin (11-12), Youth girls {9-11), 
Girls{ll-16), Minime {13-14), Cadet {15-16), ELITE (16+), ELITE 26", Expert (15+), ELITE Women 
(15+), OPEN Oranžová, OPEN bílá, OPEN modrá, OPEN zelená.


Hodnocení soutěže:   Soutěž je pořádána podle pravidel cyklotrialu pod českým svazem 
cyklistiky platných pro rok 2022.

Body za umístění jsou licencovaným závodníkům započítávány do celoročního seriálu.


Licence:  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.


Startovné: YOUTH GAMES : Jezdci s licencí snížené startovné 300 kč, Jezdci bez licence a 
jezdci OPEN plné startovné 400 Kč.

Při startu ve více kategoriích je za každou další vybíráno startovné.


Přihlášky: Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedeném kontaktu, nebo v den 
konání při registraci na místě

závodu. Přihlášení předem není povinné, ale pomůže nám tím při administrativě soutěže.


Příjezd a parkování: Příjezd bude vyznačen oranžovými šipkami z hlavní silnice.

Parkování bude vyznačeno šipkou hned u příjezdu k parkovišti, po právé straně.

Parkovat zde je možné od pátku od 16 h.


Ceny a trofeje: Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedeném kontaktu, nebo v 
den konání při registraci na místě

závodu. Přihlášení předem není povinné, ale pomůže nám tím při administrativě soutěže.


Závěrečné informace: Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedeném kontaktu, 
nebo v den konání při registraci na místě

závodu. Přihlášení předem není povinné, ale pomůže nám tím při administrativě soutěže.


Za Automotoklub České Budějovice


Dominik Puffer.
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