
PROPOZICE 

2. soutěž seriálu Mistrov

1. Pořadatel a jeho adresa:         ČM

Spolupořadatel a jeho adresa:   ÚA

       Kontakt:                                          hla
 

2. Ředitelství soutěže: Ředitel

    Sporto

    Techni

    Lékař s

    Časom

 

3. Den a místo konání: soutěž se ko

(GPS:48°45'8.152"N, 15°56'28.750

 

ICE ZÁVODU – ZVLÁŠTNÍ USTANOVE

trovství a Přeboru České republiky 2022 a Pohá

 

 

ČMF-SC-SK Biketrial Znojmo z.s., Pražská 44B, 669

ÚAMK - SK Biketrial Znojmo, p.s., Pražská 29, 6690

hlavkaCOM@seznam.cz;  tel.:  +420 774 631 910 

ditel soutěže: Luboš Hlávka 

ortovní komisař: Josef Herka 

chnický komisař: Jiří Hlávka 

kař soutěže:  Radka Procházková 

somíra:  Jiří Barveníček 

 koná v neděli 22.5.2022, Retz – Obernalb (Rakous

.750"E). Příjezd bude značen od obce Obernalb.  

 

www.freizeitzentrum-retz.at 

 

OVENÍ 

oháru ČMF 2022 

 669 02 Znojmo 

66902 Znojmo 

 

kousko), Freizeitzentrum Retz 

 



 

4. Účast v soutěži: 

a) Startovat mohou držitelé mez
ČMF vydané v místě soutěže.

b) Zahraniční jezdci startují d
barvenicek.jiri@seznam.cz, po
příslušnost. 
 

5. Program soutěže: 08:30 – začá
  – uko
 09:45 – zah
 10:00 – hro
  U 1
 11:30 – hro
                                                    – vyhl
 17:00 – pře
 

6. Trať a čas soutěže: soutěž je usp
doplněné lesní hrabankou. Délka o
Průjezd KÚ je v libovolném pořadí.
 
a) Jezdci kategorie Class 1, Class 2

je 240 minut ( + 60 minut pena
b) Jezdci kategorie U 14, U 12, 

minut ( + 60 minut penalizační
 

7. Startovné:                  kategorie Hob
                                     ostatní katego
                                     jednorázová li
 

8. Hodnocení soutěže: soutěž je po
zařazena do nominace na MS B.I.U
                                        

mezinárodní licence BIU, národní licence ČMF a drž
že. 
jí dle znění NSŘ ČR, přihlásit se musí do
, povinné údaje: Jméno a příjmení jezdce, rok naro

začátek formální a technické přejímky 
ukončení formální a technické přejímky 30 min. pře
zahájení soutěže, rozprava 
hromadný start jezdců kategorie Class 1, Class 2, Cla
U 12, U 10 
hromadný start jezdců Poháru ČMF (kat.: Hobby mo
vyhlášení výsledků cca 30 min. po dojezdu posledníh
předpokládaný konec soutěže 

uspořádána v přírodním terénu. Překážky tvoří 
lka okruhu je cca 500 metrů. Jezdci absolvují dva okru
adí. 

ass 2, Class 3, Class F, U 16 a Hobby modrá absolvují
enalizační čas) 

2, U 10 Hobby zelená, bílá, růžová absolvují 7 KÚ, 
ační čas). 

Hobby bílá, růžová  300,- Kč;  
tegorie 400,- Kč 
vá licence 300,- Kč (+ startovné) 

 pořádána podle pravidel B.I.U. – Biketrial „Národ
.I.U. 2022. 

 

a držitelé jednorázová licence 

do 19.5.2022 na e-mail: 
narození, kategorie a klubová 

 před startem kategorie 

, Class 3, Class F, U 16, U 14,  

 modrá. zelená, bílá, růžová) 
dního jezdce 

 převážně kameny a skály, 
 okruhy.  

lvují 7 KÚ, celkový čas soutěže 

 celkový čas soutěže je 240 

árodní sportovní řád“ a bude 



9. Trofeie a cenv: finanč ní  pré mie kategorie Class ]. bude vyplacena dle pokynů  komise biketrialu. ostatní
kategorie obdrž í trofeje a věcné  ceny dle Národní ho sportovní ho řádu biketrialu.

10. Poiiš tění : ú č astní ci startují  na vlastní  riziko a nebezpeč í . Pro pří pad ú razu musí  být pojiš těni vlastní  pojistkou'
Pořadatel je pojiš těn na š kodu způ sobenou třetí m osobám v pří padě neú myslné ho zavinění  pojistkou Č vr u
Kooperativa pojiš ť ovna a.s., pojistná smlouva Trend č . 860336187

11. Ubvtování  a strava stravu ani ubytování  pořadatel neposkytuje ani nezajiš ť uje. V mí stě soutěž e bude
otevřen bufet. Mož nost využ ití campu pro jezdce a doprovod pří mo na mí stě závodiš tě'

Soutěž  je zapsaná v kalendáři akcí Č vr a byla schválena Č MF praha
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Ve Znojmě 2'května2022 Luboš  Hlávka
ředitel soutěž e
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