
PRoPoztcE zÁVoDU - zvúšrruí usrnruovrruí

4. soutěž seriálu Mistrovství a Přeboru české republiky a Poháru čMF

řadatela ieho adresa: Automotoklub české Budějovice

Karolíny světlé 2238, české Budějovice

+420 7 37 234 577 ; e-mail : spa le@ua m k-cr.cz

ditelství soutěže: Ředitel soutěže:

Sportovníkomisař
Technický komisař

Lékař soutěže:

časomíra:

Dominik Puffer

Josef Herka

ondřej Kouba

zdravotnická služba

Pavel Kůřil

ln a místo konání:

utěž se koná v sobotu L7.9.2022, Areál Únrur, K. Světlé 2238, české Budějovice, (GPS: 48'59'37.587''N,

"28'45.187"E).
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4. Účast v soutěži:

a) Startovat mohou držitelé mezinárodní licence BlU, národní licence Čvr a drŽitelé jednorázová licence
čMF vydané v místě soutěže.

b) Zahraničníjezdci startují dle znění NsŘ ČR, přihlašování bude probíhat v místě závodu.

c) Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízenívlády České republiky ohledně
nošeníochranných pomůcek k zamezení šíření infekčních onemocnění (roušky, bezpečné rozestupy...).

5. Program soutěže: 08:15 _ začátek formálnía technické přejímky

_ ukončeníformálnía technické přejímky 30 min. před startem kategorie

09:45 - zahájení soutěže, rozprava

10:00 - hromadný start jezdců kategorie Class 1, Class 2, Class 3, Class F, U 1'6,lJ L4t,

U 12,U 10, volná růžová

11:30 - hromadný start jezdců Poháru Čvr 1kat.: Hobby modrá, zelená, bílá, růžová)

17:00 - předpokládaný konec soutěže

Trať a čas soutěže: SoutěŽ je uspořádána na přírodních a umělých překáŽkách v
bikeparku. Délka okruhu je cca 500 metrů. Jezdci absolvujídva okruhy. Průiezd KÚ ie v libovolném pořadí.

6.

Jezdcivšech kategorií: -'5 KÚ-celkovýčassoutěže je225 minut (+60minutpenalizačníčas).



7. Startovné: všechny kategorie 400,- Kč

jednorázová licence 150,- Kč (plus startovné)

8. Hodnocení soutěže: Soutěž je pořádána podle pravidel B'l.U. - Biketrial ,Národní sportovní ".

9. Trofeie a cenv: trofeje a věcné ceny dle Národního sportovního řádu biketrialu.

10. Poiištění: Učastníci 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 Čvr u Kooperativa pojišťovna a.s., pojistná smlouva Trend č. 860336187

11. Ubvtování a strava: Stravu ani ubytování pořadatel neposkytuje aní nezajišťuje. V místě soutěže bude
otevřen bufet od pátku 16. do neděle 18.9'. Ubytování bude umožněno v místě závodu ve vlastních stanech,
či karavanech'

t2. Rok 2o22z V tomto roce jsme bohužel nuceni soutěž uspořádat bez jakékoli finanční podpory. Proto se

soutěž musí obejít bez větších, či hodnotnějších cen. Také je to důvodem zvýšení ceny startovného. l přes

toto doufáme, že se Vám bude soutěž líbit a v příštích letech bude již situace vyřešena.

o^".'{,..!.' !/.!!...pod č. j ň*il:'"'7fu
Soutěž je zapsaná v kalendáři akcí Čvr a byla
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V Českých Budějovicích dne 2.9.2022
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Kulaté razítko ČMF

*

Dominik Puffer
v.r
ředitel soutěže


