ŘÍČANSKÉ ŠLAPAČKY
PROPOZICE DISCIPLÍNY ENDURO TRIAL
/MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - NEOFICIÁLNÍ/
KDY: 17.9.2017
KDE: ŘÍČANY – KOUPALIŠTĚ MARVÁNEK
KDO: pořádá TRIALSHOW.cz a MTB & TRIAL Mraveniště Říčany
Možnost startu: všichni jezdci bez rozdílu federace či licence. Start je povolen jezdcům na
běžných MTB kolech, minimálně s odpružením přední vidlice. Mistrem republiky se stává
nejlepší jezdec kategorie ELITE. Povinná je helma.
Popis disciplíny:
ENDURO TRIAL – zdánlivě nesourodá kombinace disciplín ENDURO a TRIAL, které kombinují to
nejlepší z obou. Pro všechny vyznavače technické jízdy na kolech, kteří jezdí rádi nejen rychle, ale
jsou schopní projet i pomalé a točivé úseky, přejet překážky o různých obtížnostech a ideálně
nespadnout.
Startovné: 170,- Kč (6 EUR) (jezdci MCR v Trialu, nebo MTB XC závodů zdarma)
Management soutěže: Vlastislav Kabeláč Čiháček, Martin Šimůnek, Lukáš Valný, Pavel Hříbek
Časomíra: Petr Jeřicha - WEBAZ.cz
Autodoprava a stavba: Pavel Hříbek - AUTODOPRAVA
Zdravotník: Dagmar Rašovská
Kontakt organizátor: info@mtbtrial.cz / +420 608 959 098 (v době pořádání pouze na místě)
Přihlášení do závodu: Předem na e-mail info@mtbtrial.cz (doporučujeme kvůli vyřešení
případných problémů s připuštěním na start a rozdělením cen), nebo na místě po dobu
registrace. .
Ceny: Poháry, medaile a věcné ceny. Mistrovské dresy a poháry pro Elitní jezdce a poháry pro
kategorii EXPERT
Počet sekcí: minimálně 4 sekce – beton / klády / špulky / kontejnery / kámen
Počet kol : 2-3x
Do finále postupují maximálně 3-4 jezdci
Kola: Jezci kategorie ELITE startují na celoodpružených kolech, jezdci kategorie EXPERT na
jakémkoliv kole s přední opruženou vidlicí a sedlem. Doporučené jsou pedály – platformy.

PRAVIDLA ZÁVODU, OKRUH A KONTROLNÍ ÚSEKY:

− Závodník musí do závodu i během něj mít kompletní výbavu pro opravu, včetně kontrolních
sekcí.
− Startuje se hromadným startem.
− Kontrolní úsek měří 6 km a může obsahovat odbočky pro ENDURO TRIAL jezdce v podobě
překážek, sjezdů a odboček, které mohou okruh zkrátit.
− Kontrolní úseky jsou projety v každém kole 1x
− Rychlost projetí okruhu určuje pořadí jezdce na kontrolním úseku. (první kdo projede
okruh může první vjet do kontrolního úseku dle řazení před startem) a je hodnoceno v rámci
celkového závodu odečtením bodů:

Nejrychlejší jezdec odečte:
-10 trestných bodů
2. -8
3. -6
4. -5
5. -5
6. -4
7. -4
8. -3
9. -3
10. -2
11. -2
12. -2
13. -1
14. -1
15. -1
16. 0
− Jezdci musí kontrolní úsek absolvovat ihned po příjezdu ke startu, nebo dle pořadí v kterém
přijeli. Ke vjetí do úseku vyzve vždy rozhodčí při spuštění časomíry. Pokud jezdec nevjede
do sekce přepouští automaticky místo dalšímu v pořadí.
− Celkový čas závodu je 60 min. Čas může být upraven dle počtu startujících.
− Po překročení celkového času bude za každou minutu přičten jezdci 1 trestný bod (tb.) do
maximálního času 80 min.
− Jezdcům není počítán čas, ale rychlost je určena podle odevzdání kontrolní karty.
KONTROLNÍ ÚSEK:
− Na projetí kontrolního úseku má jezdec max. 2 min.
− V případě nesplnění obdrží 10 tb*.
− Každý dotek těla o zem, nebo překážku v úseku je penalizován 1 tb. (maximálně 10 tb.)
− Pád, nebo vyjetí z úseku je hodnoceno 10 tb. a jezdec musí pokračovat od místa pádu.
− Při vynechání kontrolního úseku, nebo přenášení kola v úseku je jezdec vyloučen ze závodu.
− V kontrolním úseku mohou být vždy jen dva jezdci. Další jezdec je vpuštěn po 1 min., nebo na
rozhodnutí rozhodčího.
− Pokud druhý jezdec v úseku dožene prvního jezdce, ten je následně s 10 tb ze sekce vyloučen
a musí druhého jezdce pustit (rozhodčí může zastavit čas do odchodu prvního jezdce).
− Pokud nemůže jezdec z technického důvodu vjet do úseku při vyzvání rozhodčím, přenechává
automaticky svou pozici jezdci za ním.

− Délka úseku 30-40 m.
*tb – trestné body

HARMONOGRAM:
17.9.2017 NEDĚLE
REGISTRACE

nejpozději půl hodiny před startem

START ZÁVODU EXPERT
START ZÁVODU ELITE

18:00
18:15

Následovat bude Neoficiální mistrovství ČR v ENDURO TRIALU a skocích na kole
s vyhlášením v 18:30.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

(protesty je možno podat maximálně 5min. po dojetí kvalifikace či finále)

18:30 – 19:00

AKCI PODPORUJÍ:
AUTO OPAT, ŠKODA AUTO, Město Říčany, KTM RACETOOL, MP – SPED s.r.o., GATORADE,
SENCOR, MITAS, ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY, Mi-Ři s.r.o., CYKLOSPORT ORG, FITNESS SLAVIA,
DŘEVOPARK VOJKOV, WEBAZ, MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY, TRIALSHOW.cz,
Mediální partnerem je pořad DRIVE a server CYKLOTRIAL.cz

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změny ! Organizátor soutěže si vyhrazuje právo
nepřipustit jezdce na start v rámci předešlého nevhodného chování na akcích v Říčanech, jezdce
v dopingovém trestu, či jezdce pod vlivem alkoholu a omamných látek.
Organizátor může vyloučit jezdce a jeho doprovod za nevhodné chování.

