
Zápis z jednání komise BIKETRIALU ze dne 7.1.2018 

 

Účastni: Vladimír Pavlík, Jiří Barveníček, Josef Herka 

Předměty jednání: 

1) Kalendář závodů Mistrovství a přeboru ČR a Poháru ČMF 2018 

- 28.4.  Terchová (Slovensko) 

5.5.  Blansko 

19.-20.5 Retz (Rakousko) - 2 závody 

2.6.  Březová u Sokolova (zároveň i ME) 

1.9.  Doubravčice 

9.9.  Sklenka 

29.9.  Kyjov 

10.-11.11. Brno - BVV 

2) Licence a poplatky 2018 

- licenční a ostatní poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2017 

- konkrétní částky jsou uvedeny v NSŘ 

- Národní licence jezdce platí zároveň i jako mezinárodní 

3) Talentovaná mládež 2018 

- projednáváme možnosti ohledně soustředění "Talentované mládeže" 2018 

4) Lékařská prohlídka 

- reprezentanti - prohlídka od sportovního lékaře 

- ostatní závodníci - prohlídka od praktického nebo dětského lékaře 

5) Rozhodčí 

- pro sezonu 2018 stále hledáme nové rozhodčí  

6) Schůzka komise BTR a vedení SC 

- na začátek února plánujeme svolat schůzku komise BTR a vedení SC 

- probírány budou případné změny v NSŘ 2018 vzhledem ke změnám mezinárodních pravidel 

7) Partneři pro rok 2018 

- oslovujeme potencionální partnery biketrialu pro soutěžní ročník 2018 

- oslovujeme firmy, se kterými jsme spolupracovali již v minulosti tak i nové 

8) Změny mezinárodních pravidel BIU 

- Sloučení 20'' a 26'' kategorií Elite a Senior  

- po třech zkušebních letech bude opět jen jedna kategorie Elite a Senior. K rozdělení kategorií 

může pořadatel přistoupit v případě, že bude do závodu přihlášeno minimálně deset jezdců ze 

tří zemí v obou velikostech. 

- Kategorie Femine 

- Generální shromáždění BIU rozhodlo o změně kategorie Femine. Tato kategorie se zcela 

změní. 

- končí věkový handicap. 

- jezdkyně budou sloučeny dle věku s kategorií Poussin (7-9 let) nebo Benjamin (10-12 let) bez 

dalšího rozdělení. 

- v kategorii Femine budou nadále startovat pouze jezdkyně starší 13ti let. 

- končí oranžové a fialové značení sekcí 



- kategorie Femine pojede v zelených a/nebo modrých sekcích. Jury ve spolupráci s pořadatelem 

rozhodne na základě potřebné obtížnosti před zahájením akce, kolik zelených a modrých sekcí 

bude pro tuto kategorii použito. Označení "Femine v zelené" nebo "Femine v modré" bude u 

vjezdu do sekce. 

- končí kategorie Elite Femine. 

- tato kategorie může být otevřena, pokud bud přihlášeno alespoň 10 jezdkyň ze tří různých 

zemí. 

- Zrušení povinnosti organizátora na poskytnutí cestovních náhrad kategorii Elite 

- Generální shromáždění BIU rozhodlo o změně v poskytování cestovních náhrad pro kategorii 

Elite. Rozhodnutí o poskytnutí náhrad je nyní na vůli pořadatele. BIU již od organizátora nebude 

tento příspěvek vyžadovat. 

- pořadatel musí rozhodnutí o poskytnutí nebo neposkytnutí náhrad uvést ve zvláštních 

ustanoveních. 

- Bodový systém 

- dochází k drobné úpravě soutěžního bodového systému. 

- v každém závodě zůstává tradiční bodovací systém od 1. místa (25 bodů) do 15. místa (1 bod). 

Následuje nový systém od 0,99 bodu za 16. místo do 0,00 budu za 115. místo. 

- (přesné znění (anglicky) změn mezinárodních pravidel biketrialu je uveřejněno na 

www.biketrialinternational.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově dne 7.1.2018,  

Zapsal: Jiří Barveníček 

schválil: Vladimír Pavlík 

 Josef Herka 


