ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Evropský pohár v biketrialu
MČR, PČR a Pohár ČMF v biketrialu
Pořadatel soutěže: ČMF-SC-SK Biketrial Znojmo p.s., Pražská 44B, 669 02 Znojmo
skbiketrialzn@seznam.cz
Spolupořadatel soutěže: ÚAMK - SK Biketrial Znojmo p.s., Pražská 29, 66902 Znojmo
SVČ Znojmo, Sokolská 8, 66902 Znojmo
Místo a datum konání soutěže:
3. září 2016 od 8:00 hodin – Retz (lom mezi obci Obernalb - Retz , Rakousko)
Organizační výbor:
Ředitel soutěže: Tomáš Mudrych
Sportovní komisař: Vladimír Pavlík
Technický komisař: Jiří Hlávka
Tlumočník: Lucie Alexová
Časová kontrola: David Čep, Jiří Barveníček
Prezident organizačního výboru: Jan Alexa
Členové organizačního výboru: Luboš Hlávka, Radek Klempa, René Vymětal, Martin Debs,
Marek Hlávka
Hlavní zdravotník: Veronika Mudrychová
Startovat mohou:
a) Držitelé národní licence ČMF, jednorázové licence ČMF vydávané v místě startu a
mezinárodní licence BIU
b) Zahraniční jezdci startují dle znění NSŘ BT ČR, musí se přihlásit
přes národní delegáty do 31.8.2016 na email:
dave.cep@gmail.com
c) Příchozí z řad veřejnosti mohou startovat v soutěži P-ČMF na
základě jednorázové licence vydávané v místě startu
Přejímka a harmonogram soutěže:
Program soutěže: Zahájení a ukončení soutěže
08:00 hod.- Začátek formální a technické přejímky
Ukončení formální a technické přejímky je 30 min. před startem jednotlivých skupin
09:45 hod. – Zahájení soutěže (rozprava)
10:00 hod. – Hromadný start jezdců kat. Senior, Junior, Minime, Benjamin, Poussin,
Femine
11:00 hod. – Hromadný start jezdců kat. Elite 20“, Elite 26“, Elite Femine, Hobby modrá, Hobby
zelená
12:30 hod. – Hromadný start jezdců kat. Hobby bílá, Hobby růžová.
Vyhlášení výsledků – cca 30 min. po dojezdu posledního jezdce.

Trať a čas na soutěž:
Trať se skládá ze 2 okruhů o délce cca 1 km převážně v kamenitém,
přírodním terénu. Celá trať v lomu mezi obci Obernalb-Retz.
Jezdci absolvují dva okruhy. Průjezdy kontrolních úseků v libovolném pořadí.
a) Jezdci kat. Elite, Junior a Senior 9 KÚ - čas 300 minut
b) Jezdci kat. Benjamin, Poussin, Femine 7KÚ - čas 260 minut
c) Jezdci kat. Minime, 8 KÚ – čas 270 minut
d) Jezdci kat. Hobby 7 KÚ – čas 260 minut
Startovné:
a) kat. Elite, Junior, Senior, Minime, Benjamin, Poussin, Femine startující soutěží EP 500,- Kč / 20,00 EUR
b) kat. Elite, Junior, Senior, Minime, Benjamin, Poussin, Femine startující soutěží MČR a
Hobby modrá - 300,- Kč/ 12 EUR
c) kat. Hobby zelená, bílá a růžová 200,- Kč/ 8 EUR
d) jednorázová licence - 250,- Kč/ 10 EUR
Různé
Ceny: Podle Národního sportovního řádu biketrialu ČR
Hodnocení soutěže: Soutěž je pořádána podle Národního sportovního řádu biketrialu ČR
včetně dodatků platných pro rok 2016.
Ubytování a strava: Možnost občerstvení v areálu závodiště a jeho okolí
Ubytování: - camp pro jezdce a doprovod přímo na místě závodiště v obci Obernalb
Pojištění: Pořadatel je pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v
případě neúmyslného zavinění pojistkou ÚAMK ČR u Kooperativa pojišťovna a.s., č.p :
5109155193. Účastníci startují na vlastní riziko a nebezpečí a pro případ úrazu musí být
pojištěni vlastní pojistkou. Doporučujeme cestovní připojištění!
Upozornění: Trať závodu je vedena v Rakousku, doporučujeme připojistit pro start
v zahraničí. Doporučujeme vyměnit EUR. Trénink je možný pouze v tréninkové zóně.
Zákaz jízd na kole mimo vyznačené tratě a tréninkové zóny! Zákaz vstupu do soukromých
pozemků, vinohradů!
Závěrečné ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu zvláštního ustanovení,
ale je povinen včas informovat jezdce o změně.
Soutěž je zapsána v kalendáři akcí ČMF.
Schváleno ČMF: dne

Tomáš Mudrych v.r., ředitel soutěže

• Závody na jednom místě, v jednom areálu
• Nový přírodní terén v lomu mezi obci Obernalb a
městem Retz
• www.freizeitzentrum-retz.at

