PROPOZICE ZÁVODU – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
5. soutěž seriálu Mistrovství a Přeboru České republiky – nominační závod MS
a Poháru ČMF
Soutěž se koná jako součást Mistrovství Evropy v Biketrialu

1. Pořadatel a jeho adresa:

SC Západ, AMK Březová, klub cyklotrialu v AČR ve spolupráci s městem Březová,
za podpory Rady Karlovarského kraje. 356 01 Březová u Sokolova
Tel.: + 420 352 633 522, e-mail: doudova@mu-brezova.cz

2. Ředitelství soutěže:

Ředitel soutěže:
Sportovní komisař:
Technický komisař:
Lékař soutěže:
Časomíra:

Miroslav Bouda
Vladimír Pavlík
Jan Čedík
MUDr. Jitka Bramborová
Jiří Barveníček, David Čep

3. Den a místo konání: soutěž se koná v sobotu 2.6.2018, Březová u Sokolova, (GPS: 50°8'46.359" N,
12°38'38.899" E). Příjezd bude značen od obce Březová.

4. Účast v soutěži:
a) Startovat mohou držitelé mezinárodní licence BIU, národní licence ČMF a držitelé jednorázová licence
ČMF vydané v místě soutěže.
b) Jezdci startují dle mezinárodních pravidel BIU - "BikeTrial Technical Rules 2018".
c) Jezdci Poháru ČMF (kategorie Hobby) startují dle znění NSŘ ČR.
d) Zahraniční jezdci Poháru ČMF (kategorie Hobby), se musí přihlásit do 30.5.2018 na e-mail:
dave.cep@gmail.com, povinné údaje: Jméno a příjmení jezdce, rok narození, kategorie a klubová
příslušnost.
5. Program soutěže:
08:00 – začátek formální a technické přejímky
– ukončení formální a technické přejímky 30 min. před startem kategorie
09:00 – slavnostní zahájení soutěže
10:00 – hromadný start jezdců kategorie Elite, Junior, Senior, Minime, Benjamin,
Poussin, Femine
– hromadný start jezdců Poháru ČMF (kat.: Hobby modrá. zelená, bílá, růžová)
– jezdci budou startovat v minutových intervalech
17:00 – předpokládaný konec soutěže, vyhlášení výsledků
6. Trať a čas soutěže: Soutěž je uspořádána na přírodních překážkách. Kameny, skály, potok a lesní hrabanka.
Délka okruhu je cca 2000 metrů. Jezdci absolvují dva okruhy. Průjezd KÚ je v libovolném pořadí.
a) Jezdci kategorie Elite, Junior a Senior – 8 KÚ – celkový čas soutěže je 310 minut (+60 minut penalizační
čas).
b) Jezdci kategorie Minime, Benjamin, Poussin, Femine – 8KÚ – celkový čas soutěže je 310 minut (+60
minut penalizační čas).
c) Jezdci kategorie Hobby modrá, zelená, bílá – 8 KÚ – celkový čas soutěže 310 minut (+60 minut
penalizační čas)
d) Jezdci kategorie Hobby růžová – 7 KÚ – celkový čas soutěže 290 minut (+60 minut penalizační čas)
7. Startovné: kategorie: Hobby modrá 300,- Kč, Hobby zelená, bílá, růžová 200,- Kč; ostatní kategorie 20,- EUR
8. Hodnocení soutěže: Soutěž je pořádána podle pravidel B.I.U. – Biketrial „Národní sportovní řád 2017“ a
BikeTrial Technical Rules 2018.
9. Trofeje a ceny: Finanční prémie kategorie Elite bude vyplacena ve výši 200, 135 a 100 EUR. Ostatní kategorie
– trofeje a věcné ceny.
10. Pojištění: Účastníci startují na vlastní riziko a nebezpečí. Pro případ úrazu musí být pojištěni vlastní
pojistkou. Vozidlo lékařské služby bude přistaveno od 10:00 do 17:00 u Kulturního domu a MFC Březová
11. Ubytování a strava: Stravu pořadatel neposkytuje ani nezajišťuje. V místě soutěže bude otevřen bufet.
Ubytování bude možné v areálu "Na výsluní" a v základní škole. V areálu budou toalety, sprchy je možno
použít na fotbalovém stadionu.

Soutěž je zapsaná v kalendáři akcí ČMF a byla schválena ČMF Praha
dne......................... pod č. j.:.......................... podepsán .............................
Kulaté razítko ČMF
V Březové 15.května 2018

Vladimír Pavlík
Komise BTR ČMF

