Mistrovství a přebor České republiky, Přebor a pohár ČMF
Pořadatel:

ÚAMK-AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC
Luběnice 82, 783 46 Těšetice, IČ 75095581
telefon: 721 048 805, e-mail: klub@biketrial-olomouc.cz
ve spolupráci s SC BTR Olomouc a za podpory NROS – program Thinkbig

Místo konání:

Velká Bystřice, Zámecké náměstí - start soutěže a parkoviště

Datum:

sobota, 1. 6. 2013

Ředitelství závodu:

ředitel soutěže:
sportovní komisař
technický komisař
časová kontrola

Počet KÚ a čas na průjezd:

Radek Janka
Marek Jandásek
Jaroslav Popelka
David Čep

Elite, Junior a Senior - 2 okruhy po 8 KÚ – čas 280 min.
(2 KÚ z umělých překážek na náměstí, 6 KÚ v přírodním areálu Skalka)
Minime, Benjamin, Poussin, Femine, Hobby a Beginner - 2 okruhy
po 7 KÚ – čas 260 min. (2 KÚ z umělých překážek na náměstí, 5 KÚ v areálu Skalka)
Volné pořadí průjezdu KÚ. Délka okruhu cca. 1,5 km

Časový program soutěže:

8:00
začátek formální a technické přejímky, ukončení 30 min. před startem jednotlivých skupin
9:55
zahájení soutěže (rozprava)
10:00 start jezdců Elite, Junior, Minime, Benjamin
11:00 start jezdců Senior, Femine, Poussin
12:30 start jezdců Hobby, Beginner
- vyhlášení výsledků cca 0,5 hod. po dojezdu posledního jezdce
17:00 předpokládaný konec soutěže
Účast v soutěži:

a) jezdci ČR uvedení ve startovní listině vydané ke dni konání soutěže s národní licenci ČMF nebo
mezinárodní licencí BIU
b) zahraniční jezdci dle NSŘ ČR – musí zaslat přihlášku do 30. 5. 2013 na e-mail klub@biketrial-olomouc.cz
c) příchozí, po vystavení jednorázové licence dle NSŘ
Startovné:

kat. Poussin, Benjamin, Minime, Femine – 300,- Kč
kat. Junior, Senior, Elite a Hobby – 300,- Kč
kat. Beginner – 200,- Kč
jednorázová licence - 100,- Kč + příslušné startovné

Ceny a trofeje: dle platných NSŘ
Závěrečná ustanovení:

•
•
•
•

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nutných okolností v nezbytné míře upravit toto zvláštní ustanovení
Start v soutěži na vlastní nebezpečí. Pořadatel je pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v případě
neúmyslného zavinění pojistkou ÚAMK ČR u Kooperativa pojišťovna a.s. číslo 5109155193. Účastníci
soutěže jsou kryti úrazovou pojistkou VZP, a. s. číslo 1310000010.
Ubytování ani stravu pořadatel nezajišťuje, v místě soutěže bude k dispozici bufet.
Soutěž je zapsána v kalendáři závodů a je započítávána do nominací na MS 2013.

