ŘÍČANSKÉ ŠLAPAČKY
PROPOZICE DISCIPLÍNY TRIAL
/MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY s volnými kategoriemi/
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. Mistrem ČR v kategoriích ELITE 26“
,ELITE 20“, JUNIOR, Women se může stát pouze držitel licence ČSC.
Startovné: 170,- Kč (6 EUR)
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. V letošním ruce je umožněn start jezdcům z jiných zemí v mezinárodní kategorii,
nebo kategoriích EXPERT, OPEN, HOBBY a BEGINNER bez možnosti získání národních titulů.
Kategorie:

ELITE 26“, ELITE 20“, INTERNATIONAL – žlutá trať
EXPERT – JUNIOR – červená trať (dále jen EXPERT)
WOMEN – růžová trať
--OPEN – modrá trať
HOBBY – zelená trať
BEGINNER – bílá trať

Ceny: Poháry, medaile a věcné ceny. Mistrovské dresy pouze pro ELITE 26“, ELITE 20“, JUNIOR a
WOMEN
Počet sekcí: minimálně 5 sekcí – beton / klády / špulky / kontejnery / kámen
Počet kol kvalifikace: 3x
Počet kol finále: 1x ( kategorie Elite a Expert s možností rozšíření)
Do finále postupují maximálně 3-4 jezdci
Jezdci mezinárodní kategorie soutěží ve vybraných kategoriích, ale nemohou se stát mistry ČR.
Bude jim přidělen pohár, nikoliv mistrovský dres či medaile. Kategorie EXPERT a JUNIOR je

sloučená, ale body do UCI rankingu a mistrovský dres získávají pouze jezdci JUNIORSKÉ
kategorie.
Jezdci kategorií OPEN, HOBBY a BEGINNER jedou každý den oddělený závod. Bude jim udělen
pohár za umístění v daném dni. Startovat mohou v obou dnech i případně změnit kategorii.
Bodování a penalizace dle pravidel národních pravidel UCI / ČSC – www.cyklotrial.cz. Start
do sekcí společný. Případné úpravy budou v rámci rozpravy s jezdci upřesněny na místě.

HARMONOGRAM:
16.9.2017 SOBOTA
REGISTRACE

nejpozději půl hodiny před startem

KVALIFIKACE ELITE 26“, EXPERT, OPEN, HOBBY, BEGINNER

11:00 až 13:00

FINÁLE ELITE 26“ a EXPERT

15:30

(s možností prodloužení)

Následovat bude Neoficiální mistrovství ČR ve skocích na kole ve 4-5-ti disciplínách.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

(protesty je možno podat maximálně 30min. po dojetí kvalifikace či finále)

17:00

… dále NEDĚLE

17.9.2017 NEDĚLE
REGISTRACE

nejpozději půl hodiny před startem

KVALIFIKACE ELITE 20“, WOMEN, OPEN, HOBBY, BEGINNER

13:00 až 15:00 (s možností prodloužení)

FINÁLE ELITE 20“ a WOMEN

16:30

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)

17:00

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.

