
Propozice – zimní závod Prusice 11.3.2017 

Pořadatel: ÚAMK - CYKLO-TRIAL KLUB STŘEDNÍ ČECHY, IČ 01420054, Strančice - Sklenka 3, PSČ 251 63 

Kontakt: www.cyklo-trial.cz, Libor Pecháček, tel.: +420608819282, email: pechy.servis@seznam.cz 

Místo konání 
soutěže 

Hala Prusice, GPS: 49°57'56.7"N 14°52'33.4"E 

Datum soutěže Sobota, 11.března 2017 

Ředitel soutěže Libor Pecháček Traťový komisař Martin Hříbek 

Časoměřič, výsledky David Kalaš Zdravotník Mudr. Michaela Hrabová 

Harmonogram 
soutěže, celkový čas 
soutěže 

9:00 - 14:00 prezentace (konec vždy 15 minut před startem dané kategorie) 
10:00 start kategorií promesa, benjamin 
12:00 start kategorii poussin, minime, girls, cadet* 
14:00 start kategorii hobby, expert,pardi 
16:00 vyhlášení výsledků všech kategorií 
Minimální čas na soutěž 120 minut, může být upraven před startem každé kategorie podle počtu 
přihlášených. *Kategorie cadet jen při účasti více než 3 jezdců, jinak spojena s experty. 

Trať Závod se jede na 5 sekcí, 3 okruhy. Soutěž je jednostupňová (tj. nejede se finále). Trať 
složena z umělých překážek (palety, pražce, cívky, pneumatiky, klády, skruže, kameny). 

Vypsané kategorie Promesa (oranžová, 5-8 let), poussin (bílá, 9-10 let), benjamin (modrá, 11-12 let), minime 
(zelená, 13-14 let), cadet (červená, 15-16 let), girls (růžová, 9-16 let), hobby (zelená trať - 
bez omezení věku), expert (červená, věk 15+), pardi (bílá, rodiče a příchozí kteří chtějí 

ukázat co v nich dříme) 

Hodnocení soutěže Soutěž je pořádána podle pravidel Cyklotrialových her mládeže - Youth Games pod 
Českým svazem cyklistiky verze 2016. 

Licence Účast v soutěži bez nutnosti licencí, zákonný zástupce / plnoletý jezdec vždy podepisuje 
na startu souhlas s účastí v soutěži na vlastní nebezpečí. 

Startovné Startovné 200 Kč 

Přihlášky Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedených kontaktech nebo v den 

konání při registraci na místě závodu. 

Příjezd a parkování Příjezd bude vyznačen cedulemi z hlavní ulice od Kostelce nad Černými Lesy. Parkování 
před halou. 

Závěrečné informace Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení. Případné 

změny propozic budou vyvěšeny u startu. 

 

http://www.cyklo-trial.cz/


 


