ŘÍČANSKÉ ŠLAPAČKY
PROPOZICE DISCIPLÍNY SKOKY NA KOLE
/MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY - NEOFICIÁLNÍ/
KDY: 16. – 17.9.2017
KDE: ŘÍČANY – KOUPALIŠTĚ MARVÁNEK
KDO: pořádá TRIALSHOW.cz a MTB & TRIAL Mraveniště Říčany
Možnost startu: všichni jezdci bez rozdílu federace a kategorie.
Startovné: zahrnuto do startovného MČR jinak 200,- Kč
Management soutěže: Vlastislav Kabeláč Čiháček, Martin Šimůnek, Lukáš Valný, Pavel Hříbek
Zdravotník: Dagmar Rašovská
Rozhodčí: SO – Roman Chvojka, NE – Martin Šimůnek
Autodoprava a stavba: Lukáš Valný
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 mistrovské dresy.
Počet rekordů: minimálně 4 sekcí – palety s kobercem / páska
Počet kol pokusů: 3x
Počet kategorií: sobota horská kola, neděle dvacetipalcové speciály
REKORDY PRAVIDLA:

Přeskok s převýšením
20"

Přeskok z pevné překážky na druhou s převýšením 60 cm. Překážky musí
být z dřevěného materiálu, mít obě ostré úhly ... palety, dřevěné krychle,
atd.. K sobě natočené stěny musí být ploché bez výčnělků. Povrh dopadu
nelakovaný a bez otvorů, kvůli bezpečnosti jezdců. Pokus je považován za
platný, pokud jezdec provede přeskok podle pravidel UCI a končí seskokem
z dopadové překážky na zem.

Přeskok s převýšením
26"

Přeskok s převýšením 26" - přeskok z pevné překážky na druhou s
převýšením 60 cm. Překážky musí být z dřevěného materiálu, mít obě ostré
úhly ... palety, dřevěné krychle, atd.. K sobě natočené stěny musí být ploché
bez výčnělků. Povrh dopadu nelakovaný a bez otvorů, kvůli bezpečnosti
jezdců. Pokus je považován za platný, pokud jezdec provede přeskok podle
pravidel UCI a končí seskokem z dopadové překážky na zem.

Přeskok na zadní 20"

Přeskok z pevné překážky na druhou bez převýšení. Pokus je považován
za platný, pokud jezdec provede přeskok podle pravidel UCI, po doskoku
nepoloží přední kolo a končí seskokem z dopadové překážky na zem.
Minimální výška překážek 1m.

Přeskok na zadní 26"

Přeskok z pevné překážky na druhou bez převýšení. Pokus je považován
za platný, pokud jezdec provede přeskok podle pravidel UCI, po doskoku
nepoloží přední kolo a končí seskokem z dopadové překážky na zem.
Minimální výška překážek 1m.

Výskok z rozjezdu 20“

Výskok na pevnou pravoúhlou překážku podle pravidel UCI ze vzdálenosti
osy zadního kola maximálně 5m od překážky. Na každou výšku jsou
povoleny 3 pokusy s možností omezení u nižších výšek pořadatelem. Na
překážku je možné najíždět pouze v rámci koridoru ohraničeném z obou
stran hranou překážky (bez šikmého nájezdu)

Výskok z rozjezdu 26“

Výskok na pevnou pravoúhlou překážku podle pravidel UCI ze vzdálenosti
osy zadního kola maximálně 5m od překážky. Na každou výšku jsou
povoleny 3 pokusy s možností omezení u nižších výšek pořadatelem. Na
překážku je možné najíždět pouze v rámci koridoru ohraničeném z obou
stran hranou překážky (bez šikmého nájezdu)

Skok bokem přes
pásku 20" / Sidehop 20"

Skok bokem je prováděn přes volně položenou laťku / napnutou pásku
(doporučeno z hlediska bezpečí jezdce), mezi dva stojany s vyznačenou
vzdáleností od země. Postačující je dvojí nezávislé přeměření výšky pásky,
po provedeném posledním platném pokusu. Jezdec musí po překonání
pásky dopadnout bez šlápnutí nohy na zem a zůstat stát 5sec v pedálech.
(Soutěž bude probíhat formou skoků na obě strany). Rekord bude počítán
na lepší stranu vítěze)

Skok bokem přes
pásku 26" / Sidehop 26"

Skok bokem je prováděn přes volně položenou laťku / napnutou pásku
(doporučeno z hlediska bezpečí jezdce), mezi dva stojany s vyznačenou
vzdáleností od země. Postačující je dvojí nezávislé přeměření výšky pásky,
po provedeném posledním platném pokusu. Jezdec musí po překonání
pásky dopadnout bez šlápnutí nohy na zem a zůstat stát 5sec v pedálech.
(Soutěž bude probíhat formou skoků na obě strany). Rekord bude počítán
na lepší stranu vítěze)

A případný pátý rekord:

Výskok z rozjezdu bez
´´háku´´ 20"

výskok na pevnou pravoúhlou překážku, s hranou podle pravidel UCI ze
vzdálenosti osy zadního kola maximálně 4m od překážky. Na každou výšku
jsou povoleny 3 pokusy s možností omezení u nižších výšek pořadatelem.

Výskok z rozjezdu bez
´´háku´´ 26"

výskok na pevnou pravoúhlou překážku, s hranou podle pravidel UCI ze
vzdálenosti osy zadního kola maximálně 4m od překážky. Na každou výšku
jsou povoleny 3 pokusy s možností omezení u nižších výšek pořadatelem.

Trénovat disciplínu je kromě Finále TRIALU možné neustále.
Mistrem ČR je vyhlášen jezdec, který dosáhne nejlepších výsledků ve všech disciplínách. Při
shodě výsledků rozhoduje rozdíl jezdců v disciplínách v pořadí od první do poslední disciplíny.
Rozhodčím pokusů bude hlavní rozhodčí akce / Roman Chvojka / Martin Šimůnek.

HARMONOGRAM:
16.9.2017 SOBOTA
REGISTRACE

nejpozději půl hodiny před startem

ZAČÁTEK

16:30

PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ s vyhlášením

17:00

(s možností prodloužení)

17.9.2017 NEDĚLE
REGISTRACE
ZAČÁTEK

nejpozději půl hodiny před startem
17:30

PŘEDPOKLÁDANÉ UKONČENÍ s vyhlášením

18:00

(s možností prodloužení)

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.

