
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ČMF MČR A PČR V BIKETRIALU 2015   
9.soutěž seriálu ČMF mistrovství České republiky v biketrialu 2015  

„O Pohár PREFA Brno 2015“   
 
Pořadatel :  SC Biketrial Czech a sportovní komise biketrialu 
   Mobil: 603 571 635, e-mail:radim.kakac@tiscali.cz 

 

Datum a místo  Brněnské výstaviště (BVV), pavilon F 

konání :  Sobota 7.11.2015 startují kat.ELITE, SENIOR, JUNIOR, MINIME, HOBBY MODRÁ 
  Neděle 8.11.2015 startují kat.BENJAMIN, POUSSIN, FEMINE a 

       kat. Hobby zelená, bílá a růžová 
 

Ředitelství soutěže :  Ředitel : Radim Kakáč 
    Sportovní komisař : Vladimír Pavlík 
    Technický komisař : Karel Brambora 
    Časoměřič : David Čep 
Příjezd do areálu BVV na vyhrazené parkoviště u pavilonu F branou č.8. Zde budou v čase od 8:00 do 

9:30 hodin označení pořadatelé ( žlutá vesta ÚAMK ), kteří Vám dají pro auto JEDNODENNÍ  VOLNÝ 

VJEZD. Letos poprvé také musí všichni účastníci doprovodných akcí uhradit vstupné ve výši 50,- Kč. 

Postup jak uhradit a získat el.vstupenku najdete níže v  REGISTRACE - VSTUPENKA. U brány při 
vjezdu odevzdáte pořadateli tyto elektronické vstupenky – vstupenka PDF z webové registrace ( 
doprovod, rodiče a další účastník akce ). Jezdci mají vstupenku hrazenou v rámci startovného. 
Rozhodčí, činovníci a pořadatelé budou mít vstupenku hrazenu od organizátora. Pořadatelé u brány Vás 
také navedou na vyhrazené parkoviště u pavilonu F. 
 

Časový rozvrh soutěže :  

Sobota 7.11.2015 8:30 - 9:30 Technická a formální přejímka 
   9:45  Rozprava 
   10:00  Hromadný start kat.Elite, Junior a Minime 
   11:00  Hromadný start kat.Senior a Hobby modrá 
   15:00  Start finálové jízdy „ O Pohár Prefa Brno 2015 „ 
   16:00  Vyhlášení vítěze „ O Pohár Prefa Brno 2015 „  
   16:15  Vyhlášení vítězů finálového závodu MČR, PČR a Poháru ČMF 
   16:30  Vyhlášení vítězů celého seriálu ČMF MČR, PČR a Poháru ČMF 
     Kat.ELITE, JUNIOR, SENIOR, MINIME a HOBBY modrá 
 

Neděle 8.11.2015 8:30 - 9:30 Technická a formální přejímka 
   9:45  Rozprava 
   10:00  Hromadný start kat.Benjamin, Poussin, Femine  
   11:00  Hromadný start kat.Hobby zelená, bílá a růžová 
   15:00  Konec soutěže započítávané do PČR a Poháru ČMF 
   15:30  Vyhlášení vítězů finálového závodu PČR a Poháru ČMF 
   15:30  Vyhlášení vítězů celého seriálu Poháru ČMF 2015   
     Kat. Hobby zelená, bílá a růžová 
   15:45  Vyhlášení vítězů celého seriálu ČMF  PČR 2015 
     Kat.Benjamin, Poussin a Femine 

  

Trať a KÚ : Soutěž se pojede na umělých překážkách. Jezdci absolvují 6 KÚ a dva okruhy. Průjezd 
KÚ je v libovolném pořadí. 

 Finálový závod „ O Pohár Prefa Brno „ – pravidla a nominace jezdců určí pořadatel na 
místě 

 

Čas soutěže : Maximální čas na soutěž : 

sobota  7.11.2015 –  240 min. kat.Elite, Junior, Senior,  Minime a Hobby modrá 

neděle  8.11.2015 – 240 min. kat.Benjamin,  Poussin, Femine  

neděle  8.11.2015 – 240 min. kat.Hobby zelená, bílá a růžová 

  



Účast v soutěži: Startovat mohou držitelé mezinárodní licence BIU, národní licence ČMF a   
                            držitelé jednorázové licence ČMF vydané v místě soutěže. 

 

Přihlášky zahraničních jezdců: dle NSŘ 2015, do 5.11.2015 na e-mail: dave.cep@gmail.com 

 

Startovné : kategorie: Hobby zelená, bílá a růžová  200 Kč. Ostatní kategorie 300 Kč. 
 

Nutné odlišnosti a úpravy proti NSŘ BTR : 
a) Pravidlo o minimální šíři KÚ 1m nebude respektováno, zúžení však nebude bránit průjezdu 
b) Pravidlo o umístění pásky nebude dodrženo, KÚ však bude vytyčen jednoznačně 

 

REGISTRACE - VSTUPENKA 
Vstup doprovod,  rodiče a další účastníci doprovodné akce - registrace přes internet za 50,- Kč 

registrační kod: RODIC15 - platí pro jeden vstup a jednu osobu na jeden den - cena registrace je 50,- Kč 

(platba online) 

Postup registrace: 
 - jděte na stránky www.sport-life.cz 

 - klikněte na banner "REGISTRACE NÁVŠTĚVNÍKŮ" 
 - zadejte registrační kód  
 - vyplňte zobrazený formulář a odešlete 

 - uhraďte 50,- Kč 

Po registraci Vám bude emailem zaslán voucher (pdf), který si vytiskněte. PDF dokument pak použijte na 
turniketech ke vstupu na veletrh. 
 

How to register the invitation:  
 - go to http://www.bvv.cz/en/sport-life/ 
 - click on " VISITOR REGISTRATION / VISITOR CHECK-IN" 
 - choose trade fair according to your Voucher, than enter your CODE 

 - enter the registration code of your invitation 

 - fill in the displayed form  
- pay 50 CZK by your credit or debit card and send it 
You will receive the confirmation of your registration and the voucher (pdf) from us via e-mail. 
After, all you have to do is print this voucher (pdf) and come to the trade fair. 
 

Should you experience any difficulties please contact us on Helpdesk: +420 541 152 923 

during Mo - Fri, 9:00 am - 3:00 pm 

 

Ubytování : Pořadatel nezajišťuje.  

Pojištění : Každý jezdec musí mít uzavřenu vlastní úrazovou pojistku.  

Ceny : dle NSŘ BTR. 

Upozornění : Pořadatel nezodpovídá za předměty a věci vnesené na závodiště a do areálu BVV. 

Závěrečné ustanovení : Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny tohoto Zvláštního ustanovení. 
Soutěž je zapsána v kalendáři akcí ČMF.  
 

 
Schváleno ČMF dne 26.10.2015  pod č.j.: ZU/11/2015  

                                                                                                                                                                                                  
…………………………………………              ……………………………………..                                                                                         
Ředitel soutěže:                                                             Zdeněk Doubek 
 Mgr. Radim Kakáč                    ČMF 

 

www.sport-life.cz
http://www.bvv.cz/en/sport-life/

