PRoPozlcE zÁVoDU - ZVLÁšTNíusrnrvovENí
5. soutěž seriálu Mistrovství a Přeboru českérepubliky a Poháru

1.

Pořadatel a ieho adresa:

čMF

Automotoklub českéBudějovice
Karolíny světlé 2238, českéBudějovice
+42O

7

37 234 577 ; e-mail: spale@ uam k-cr.cz

a

črur-sc BlKETRlAL sTŘEDočEcH, z.s.
K ovčínu46, Myšlín,25L 64 Mnichovice
+42O 6O224LBI3

2.

3.

Ředitetství soutěže:

Ředitel soutěže:

Jitka Strychová

Sportovní komisař:

Josef Herka

Technický komisař:

Pavel Hříbek

Lékař soutěže:

zdravotnická služba

Časomíra:

Pavel Kůřil

Den a místo konání:

soutěž se koná v neděli t8.9,2o22, Rreál Úarur, K. světlé 2238, českéBudějovice, (GPS: 48'59'37.587"N,
L4"28',45.r87"E).

rj'r

4.

5

Účast v soutěži:

a)

Startovat mohou držitelémezinárodní licence BlU, národní licence
ČMF vydané v místě soutěže'

b)

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

c)

Všichni účastnícisoutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízení vlády Českérepubliky ohledně
nošeníochranných pomůcek k zamezeníšířeníinfekčníchonemocnění(roušky, bezpečnérozestupy...).

Program

soutěže: 08:15 -

Čvr a držiteléjednorázová

lícence

začátek formálnía technické přejímky

- ukončeníformálníatechnické 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 L6,U L4,

L1:30

U L2, U 10, Volná růžová

- hromadný

start jezdců Poháru Črur 1lat.: Hobby modrá, zelená, bílá, růžová)

L7:0o _ předpokládaný konec soutěže

6

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.
Jezdci všech kategorií:

7.

-

5 KÚ

- celkový čas soutěže je

225

minut

(+

60 minut penalizačníčas).

Startovné: všechny kategorie 400,- Kč
jednorázová licence ].50,- Kč (plus startovné)

8.

Hodnocení soutěže: Soutěž je pořádána podle pravidel B.l.U. _ Biketrial ,,Národní sportovní řád 2022"

9.

Trofeie a cenv: 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 neúmyslnéhozavinění
pojistkou čvr u Kooperativa pojišťovna a.s., pojistná smlouva Trend č' 860336187
11. Ubvtování a strava: Stravu ani ubytování pořadatel neposkytuje ani 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 2022: V tomto roce jsme bohužel nuceni soutěž uspořádat bez jakékoli finančnípodpory' Proto se
soutěž musí obejít bez větších, či hodnotnějších cen. Také je to důvodem zvýšeníceny startovného. l přes
toto doufáme, že se Vám bude soutěž líbit a v příštíchletech bude již situace vyřešena.

Soutěž je zapsaná v kalendáři

dne 3.
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schválena ČMF Prqha
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Kulaté razítko ČMF
*

V ČeskýchBudějovicích dne: 2'9.2022
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Jitka Strychová
v.r.

ředitel soutěže

