
                               ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

                              5. soutěž seriálu ČMF Mistrovství a Přebor ČR v Biketrialu 2015, 

                                                           včetně soutěže Pohár ČMF 2015 

Pořadatel :       BIKETRIAL NOVÉ VESELÍ - ČMF, U Kapličky 266,  Nové Veselí , PSČ 592 14         Tel: 777 062 638 ,  pavlik.ros@centrum.cz 

Místo konání :  BIKEPARK -  areál bývalé kačenárny              N  40° 31,237‘ E 15° 53,266‘                             Dne :   29.8.2015 

Ředitelství soutěžě :     Ředitel :Vladimír Pavlík 

                                         Sportovní komisař: Lubomír Hlávka  

                                         Technický komisař :  Marek Štikar 

                                         Časoměřič : David Čep 

                                         Lékař soutěže : MUDr. Jitka Bramborová 

Časový rozvrh soutěže :   8 h     -   začátek formální a technické přejímky. Ukončení 30 min.před startem jednotlivých kategorií. 

                                             9.50 h - zahájení soutěže ( rozprava ) 

                                             10 h    - hromadný start jezdců ELITE , JUNIOR , MINIME , POUSSIN, BENJAMIN 

                                             11 h    - hromadný start jezdců SENIOR 

                                             12 h – hromadný start jezdců Poháru ČMF –kat.Hobby modrá, zelená, bílá a růžová 

                                             Vyhlášení výsledků - cca 30 min po dojezdu posledního jezdce. 

Účast soutěžících : a) jezdci  ČR uvedeni ve startovní listině vydané ke dni konání soutěže s národní                                                                                                                                                                                

            licencí ČMF, mezinárodní  licencí BIU a držitelé jednorázové licence ČMF vydané v místě startu. 

                                  b) zahraniční jezdci dle NSŘ ČR - musí zaslat přihlášku do 26.8.2015 na e-mail: dave.cep@gmail.com. Povinné údaje-

jméno a příjmení jezdce, rok narození, kategorie a klubová příslušnost. 

Startovné:   kategorie Hobby zelená, bílá a růžová 200,-Kč . Ostatní kategorie 300,-Kč                         

Trať a KÚ : trať se skládá ze 2 okruhů ,přírodní sekce v kombinaci s umělými, délka cca 800 m, pro všechny kategorie platí volné pořadí KÚ. 

                  8 KÚ  ( ELITE , JUNIOR , SENIOR )  čas 280min. 

                   7 KÚ ( POUSSIN , BENJAMIN , MINIME )    čas 260 min. 

                   7 KÚ (Hobby modrá, zelená, bílá,  růžová )  čas 260 min. 

Ceny a trofeje :   dle NSŘ BTR 2015 

Ubytování a strava :Ubytování pořadatel nezajišťuje. V areálu bude možnost občerstvení v bufetu, případně  Penzion Na louce ( Ždárská 

353, Nové Veselí ) nebo Hostinec U černého raka (GPS 49°31'8.785"N, 15°54'35.690"E ).  

Pojištění  :  Každý jezdec musí mít uzavřenou vlastní úrazovou pojistku.  

Závěrečné ustanovení :  Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny tohoto Zvláštního ustanovení. 

Schváleno dne 26.8.2015 pod č.j.    ZU/08/2015 

                             
Zdeněk  Doubek                                                              Vladimír Pavlík 

Sekretář ČMF                                                                                                                                      Ředitel soutěže 

mailto:pavlik.ros@centrum.cz

