
PROPOZICE ZÁVODU – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

10. soutěž seriálu Mistrovství a Přeboru České republiky a Poháru ČMF 

 

1. Pořadatel a jeho adresa: Sportovní komise BIKETRIALU ČMF, Helmova 1553/3, 110 00 Praha 1 

    SC Biketrial Czech, K. H. Máchy 14, 678 01 Blansko 

tel.: 777 062 638, e-mail: komise@biketrial.cz 

 

2. Ředitelství soutěže: Ředitel soutěže: Vladimír Pavlík 

    Sportovní komisař: Josef Herka 

    Technický komisař: Karel Brambora 

    Lékař soutěže:  MUDr. Jitka Bramborová 

    Časomíra:  Jiří Barveníček 

 

3. Den a místo konání: soutěž se koná v sobotu 9.11.2019, Brno - výstaviště, Pavilon A2, (GPS: 

49°11'16.000"N, 16°34'57.000"E). 

 

4. Účast v soutěži: 

a) Startovat mohou držitelé mezinárodní licence BIU, národní licence ČMF a držitelé jednorázová licence 
ČMF vydané v místě soutěže. 

b) Zahraniční jezdci startují dle znění NSŘ ČR, přihlásit se musí do 6.11.2019 na e-mail: 
barvenicek.jiri@seznam.cz, povinné údaje: Jméno a příjmení jezdce, rok narození, kategorie a klubová 
příslušnost. 
 

5. Program soutěže:  
 

Sobota 9.11.2019 

 
08:00 – začátek formální a technické přejímky  
  – ukončení formální a technické přejímky 30 min. před startem 
08:45 – zahájení soutěže, rozprava 
09:00 – hromadný start jezdců kategorií: Benjamin, Poussin, Femine 
10:00 – hromadný start jezdců kategorií: Hobby zelená, bílá, růžová 
13:00 – hromadný start jezdců kategorií: Elite, Junior, Senior, Minime, 

Hobby modrá 
17:00 – předpokládaný konec soutěže 

 

 
6. Trať a čas soutěže: Soutěž je uspořádána na umělých překážkách v hale. Kmeny, palety, betonové dílce, 

pneumatiky. 
Délka okruhu je cca 500 metrů. Jezdci absolvují dva okruhy. Průjezd KÚ je v libovolném pořadí. 
 
Jezdci všech kategorií – 6 KÚ – celkový čas soutěže je 225 minut ( + 60 minut penalizační čas). 

 
7. Startovné: kategorie: Hobby bílá, růžová 200,- Kč; ostatní kategorie 300,- Kč 

 
8. Vstup a vjezd do areálu: závodníci mají vstup na výstaviště zdarma. Vstupenky budou jezdcům rozdány u 

vstupu do areálu. Doprovod a ostatní si musí zakoupit vstupenku. Z důvodu pořádání dalších sportovních 




