Cyklotrialové hry mládeže a OPEN trial 2015
Propozice 2. soutěže: Velká Bystřice, Zámecké náměstí + Skalka, 14. 6. 2015
Pořadatel:

ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc, Budovcova 3, 779 00 Bystrovany, IČ 75095581

Kontakt:

Telefon 721 048 805
mail klub@biketrial-olomouc.cz

Místo a datum
konání soutěže

Velká Bystřice u Olomouce, Zámecké náměstí (start soutěže) a přírodní areál Skalka (5 minut chůze)
GPS 49°35'37.904"N, 17°21'29.925"E

Datum soutěže

Neděle 14. června 2015

Ředitel soutěže

Radek Janka

Časoměřič, výsledky

Radek Janka

Traťový komisař

Luděk Valenta

Harmonogram
soutěže

9:00 – 9:30 Registrace jezdců
9:45 Rozprava
10:00 Hromadný start kategorií promesa, poussin, benjamin, minime, cadet, girls
12:00 Hromadný start OPEN kategorií: expert, elite 20, elite 26, OPEN (zelená)
15:00 Předpokládaný dojezd posledních jezdců
30 minut po dojezdu posledního jezdce: vyhlášení výsledků soutěže

Trať

6 kontrolních úseků na 3 kola = 18 sekcí. Volné pořadí sekcí, umělé překážky, délka okruhu cca 1500
metrů.

Vypsané kategorie

Cyklotrialové hry mládeže: Promesa (5-8 let), poussin (9-10 let), benjamin (11-12 let), minime (1314 let), cadet (15-16 let), girls (9-15 let)
OPEN trial: expert (červená trať), elite 20“ (žlutá trať), elite 26“ (žlutá trať), OPEN (zelená trať) –
všechny kategorie jsou pro jezdce 15 a více let

Hodnocení soutěže

Soutěž je pořádána podle pravidel trialu pod Českým svazem cyklistiky (UCI pravidla) s usnadněním
pro kategorii promesa, kde není penalizován dotek pedálem a ližinou. Body za umístění v Hrách
mládeže jsou licencovaným jezdcům započítávány celoročního seriálu a do nominace na WYG 2015.

Licence

Pro započtení bodů do nominace a seriálu je nutná licence ČSC. Účast v soutěži je ale možná i bez
licence, zákonný zástupce v tomto případě podepíše na startu souhlas s účastí v soutěži na vlastní
nebezpečí.

Startovné

Cyklotrialové hry mládeže: Jezdci s licencí ČSC / UCI zdarma, ostatní 150,- Kč.
OPEN trial: 200,- Kč. Sleva 150 Kč pro jezdce, kteří se účastnili sobotní soutěže BIU.

Přihlášky

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

Příjezd a parkování

Parkovací místa zdarma na veřejném parkovišti v místě soutěže.

Závěrečné informace

Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení. Případné změny
budou vyvěšeny u startu.

