
PROPOZICE 

3. soutěž seriálu M

1. Pořadatel a jeho adresa: ČMF -

K Ovčín

 

2. Ředitelství soutěže: Ředitel

    Sporto

    Techni

    Lékař s

    Časom

 

3. Den a místo konání: 

soutěž se koná v neděli 30.8.2020

 

ICE ZÁVODU – ZVLÁŠTNÍ USTANOVE

u Mistrovství a Přeboru České republiky a Pohá

 

 

- SC Biketrial Středočech, z.s. 

čínu 46, Myšlín, 251 64 Mnichovice 

ditel soutěže: Jitka Strychová 

ortovní komisař: Josef Herka 

chnický komisař: Karel Brambora 

kař soutěže:  MUDr. Jitka Bramborová 

somíra:  Jiří Barveníček 

020, Černé Voděrady, (GPS: 49°56'44.232"N, 14°48

OVENÍ 

oháru ČMF 

4°48'16.580"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 27.8.2020 na e-mail: 

barvenicek.jiri@seznam.cz, povinné údaje: Jméno a příjmení jezdce, rok narození, kategorie a klubová 
příslušnost. 

c) Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízení vlády České republiky ohledně 
nošení ochranných pomůcek k zamezení šíření infekčních onemocnění (roušky, bezpečné rozestupy…). 
 

5. Program soutěže: 08:30 – začátek formální a technické přejímky  

  – ukončení formální a technické přejímky 30 min. před startem kategorie 

 10:15 – zahájení soutěže, rozprava 

 10:30 – hromadný start jezdců kategorie Class 1, Class 2, Class 3, Class F, U 16, U 14, 

  U 12, U 10 

 11:30 – hromadný start jezdců Poháru ČMF (kat.: Hobby modrá, zelená, bílá, růžová) 
 17:00 – předpokládaný konec soutěže 

 

6. Trať a čas soutěže: Soutěž je uspořádána na přírodních a umělých překážkách. Délka okruhu je cca 2000 

metrů. Jezdci absolvují dva okruhy. Průjezd KÚ je v libovolném pořadí. 
a) Jezdci kategorie Class 1, Class 2, Class 3, U 16 a Hobby modrá – 7 KÚ – celkový čas soutěže je 290 minut   

( + 60 minut penalizační čas). 
b) Jezdci kategorie U 14, U 12, U 10, Class F, Hobby zelená, bílá a růžová – 6 KÚ – celkový čas soutěže je 

270 minut ( + 60 minut penalizační čas). 

 

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

 

8. Hodnocení soutěže: Soutěž je pořádána podle pravidel B.I.U. – Biketrial „Národní sportovní řád 2020“. 
 

9. Trofeje a ceny: Finanční prémie kategorie Class 1 bude vyplacena dle pokynů komise biketrialu. Ostatní 
kategorie – trofeje a věcné ceny dle Národního sportovního řádu biketrialu. 

 

10. Pojištění: Účastníci startují na vlastní riziko a nebezpečí. Pro případ úrazu musí být pojištěni vlastní 
pojistkou. Pořadatel je pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v případě neúmyslného zavinění 
pojistkou ČMF u Kooperativa pojišťovna a.s., pojistná smlouva Trend č. 860336187  

 

11. Ubytování a strava:  
Stravu ani ubytování pořadatel neposkytuje ani nezajišťuje. V místě soutěže bude otevřen bufet. 
Ubytování je možno si zajistit: 
1. Restaurace Na Statku Jevany, http://www.nastatkujevany.cz/  

k dispozici jsou 2 pokoje 3 lůžkové, 2 pokoje 6 lůžkové, 1 pokoj 7 lůžkový. Cena na osobu 400,-Kč/noc, 
tel.+420 323 678 175. Nutno objednat do konce července, rezervace na jméno Strychová. 

2. Sport - hotel Šibeniční vrch Mnichovice, https://www.sibenicnivrch.cz/  

rezervace  je možné provádět na tel. č. +420 605 416 957, kontaktní osoba  Marcela Zenkl. Orientační cena 

na osobu 550,- až 650,- Kč/ noc. Vůči odkazu na webových stránkách je zde vyjednaná sleva na závody 
biketrialu. Po dohodě možnost snídaně. 

mailto:barvenicek.jiri@seznam.cz
http://biketrial.cz/bktrl-2019/wp-content/uploads/2020/03/nsr-2020.pdf
http://www.nastatkujevany.cz/
https://www.sibenicnivrch.cz/



