
ZVLASTNI USTANOVENI

6. soutěž seriálu čMr ruistrovství a Přebor čn v biketria]u 2022
včetně soutěže ,,Pohár ČMr 2022"

Pořadatel soutěže: AVZ) TSČ p.s. Kyjov, Biketrial ktub Kyjov, Svatoborskó č'4g5, p.kuril@post.cz ,

ve spolupróci se SC Biketrial Kyjov

Místo a datum konání soutěže: Kyjov, Trialpark v Polámaných, areál bývalé střelnice

GPS:49'0102733N, 17.1'391'628E, plus kod 246Q+2F Kyjov. Příjezd bude označen ve směru od Brna

Dne:1,.IO.2O22

Ředitelství soutěže :

Ředitel : Mgr. Pavel Kůřil

Sportovní komisař: Marek Jandásek

Technický komisař: Dušan Krúpčik

Časomíra: Pavel Kůřil

Zdravotník soutěže: Lucie Antlová

časový rozvrh soutěže : 9:0O h - začátek formální a technické přejímky' Ukončení ].5 minut před startem
jednotlivých kategorií.

10:00h _ Rozprava a start jezdců Class 1, Class 2, Class 3, Class F, U ].6, U 'J'4, U t2, U L0, HoBBY modrá

11:30h - start jezdců HoBBY rŮŽová, HoBBY bílá, HOBBY zelená,

Vyhlášenívýsledků - cca 30min. po dojezdu posledního jezdce.

Účast soutěžících : a)jezdci ČR uvedeni ve startovní listině vydané ke dni konání soutěže s národní

licencí Čvr nebo mezinárodní licencí BlU

b) zahraničníjezdci dle NSŘ Čn - musízaslat přihlášku do 27.9.2022 na e-mail: p.kuril@post.cz

Povinné údaje:Jméno a příjmeníjezdce, rok narození, kategorie a klubová příslušnost.

c) příchozí po zakoupeníjednorázové licence startujív soutěži p-Čvr

Startovné:

400,- Kč Class 1, Class 2, Class 3, Class F, U 16, U 1'4,U 12, U 10, HOBBY modrá, HOBBY zelená, HOBBY

růžová, bílá

Jednorázové licence 250,-Kč + 250,-Kč startovné ( celkem 500,-Kč)

Traťa KÚ :trať se skládá ze 2 okruhů, délka cca 500m, pro všechny kategorie platívolné pořadíKÚ

Všechny kategorie absolvují 6 kontrolních úseků, čas 2L0 min + 60 min zvláštníčas s penalizací

Ceny a trofeje : dle NSŘ BTR, v kategorii Hobby růžová a ULO bude odměněn každý jezdec

Pojištění : Pořadatel je pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v případě neúmyslného zavinění

pojistkou. Účastnící startují na vlastní riziko a nebezpečí a pro případ úrazu musí být pojištěni vlastní

pojistkou.



Ubytování a strava: Pořadatel ubytování ani stravu nezajišťuje, v místě závodu bude v pátek večer a v

sobotu celý den otevřen bufet' Je možnost noclehu ve vlastním stanu či karavanu přímo v areálu'

U bytová n í je možno vyuŽít: https://www. hote lv.czlkviov
případně infocentrum tel:- 518 323 484

Závěrečné ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny tohoto ZVláštního ustanovení

Pokud bude vyššími orgány vydáno zvláštníopatření, budou o tom příchozí ijezdci informováni na

nástěnce u časomíry.

Schváleno Čvr praha dne t0. 9. ,I0J2
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Ředítel soutěže: Mgr' Pavel Kůřilv.r
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