
Zimní závod Cyklo-Trial klub s.č. – propozice 
Publikováno 13.02.2016 

 

Tak rok se s rokem sešel a máme tu další zimní halový závod,ke kterému zveme všechny milovníky 

trialu. Přečtěte si propozice pozorně, v případě dotazů napište nebo zavolejte. Těšíme se na vaši 

účast.Volný závod se jede na vlastní riziko a nebezpečí. 

 

Místo konání: Prusice u Kostelce nad Černými Lesy, dostupnost zobrazena na Facebooku: 

https://www.facebook.com/trialovahalaprusice?fref=ts 

Datum: 12. března 2016 (sobota) 

Pořadatel: Cyklo-Trial klub Střední Čechy 

Kontakt: telefon 608 819 282, mail pechy.servis@seznam.cz 

Ředitel závodu: Libor Pecháček 

Časomíra: Radek Janka 

Traťový komisař: Martin Kuchař, 

Pravidla:bodování proběhne v k.ú.v duchu UCI a YG hry mládeže jen kategorie PROMESA (růžové 

značení do 6ti let a začátečníci) mají povoleno dotyk pedál, ližina . 

Poussin ( bílé značení 7-9 let ) 

Benjamin ( zelené značení 10-12 let ) 

Minime ( modré značení 13-15 let ) 

Bodování kategorií odpoledního závodu :  

Hobby ( červené značení 15 a více ) 

Elite ( žluté značení 15 let a více ) 

si pořadatel vyhrazuje právo, po domluvě s přihlášenými jezdci, určit pravidla závodu vycházejících z 

pravidel UCI. 

Dívky mohou startovat v kategorii o jednu nižší, než odpovídá věku. Začínající jezdci mohou jet v 

libovolné kategorii dle svých schopností (mimo soutěž). 

Časový harmonogram: 

9:00-10:00 registrace dopolední soutěže 

10:00 hromadný start kategorií promesa, poussin, benjamin, minime 

13:00 předpokládaný konec dopolední části soutěže a vyhlášení vítězů (30 minut po dojezdu 

posledního jezdce) 

12:00-13:30 registrace odpolední soutěže jednotlivců a přestavba tratí 

13:30 hromadný start kategorií hobby červená, elite žlutá (čas může být opožděn s ohledem na 

dopolední část) 

16:00 předpokládaný konec odpolední soutěže a vyhlášení vítězů (30 minut po dojezdu posledního 

jezdce) 

Trať: připraveno bude 5 kontrolních úseků (přírodní a umělé překážky). Pojede se na 3 kola. Délka 

okruhu 300 metrů. 

Startovné 200,- Kč včetně čaje, licence není vyžadována (podpis startu na vlastní nebezpečí zákonným 

zástupcem při registraci) 

Ceny a odměny: zajištěny 

Stravování a další: V místě závodu bude otevřen bufet, přenosné wc a parkování přímo před halou. 

Pořadatel ocení předběžné přihlášení do závodu na facebooku: 

https://www.facebook.com/trialovahalaprusice?fref=ts 

Z důvodu přehledu pro zajištění závodu. 

Těšíme se na Vaší účast. 
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