ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
7. soutěž seriálu ČMF Mistrovství a Přebor ČR v biketrialu 2014
včetně soutěže „Pohár ČMF 2014“
Pořadatel soutěže: AVZO ČR, STČ, ZO Kyjov, Biketrial klub Kyjov, Svatoborská č.495, p.kuril@post.cz ,
ve spolupráci se SC Biketrial Kyjov
Název podniku: KYJOVSKÝ POHÁR
Místo a datum konání soutěže: Trialpark v Polámaných, areál bývalé střelnice
GPS: 49°0'36.992"N, 17°8'21.427"E

Příjezd bude označen ve směru od Brna.

Dne : 13.9.2014
Ředitelství soutěže :
Ředitel : Mgr. Pavel Kůřil
Sportovní komisař: Mgr. Radim Kakáč
Technický komisař : Karel Brambora
Časoměřič : David Čep
Lékař soutěže : Mudr. Jitka Bramborová
Časový rozvrh soutěže : 8:30 h - začátek formální a technické přejímky. Ukončení 20 minut před
startem jednotlivých kategorií.
9.55h - zahájení soutěže ( rozprava )
10h - start jezdců ELITE , JUNIOR, SENIOR, BENJAMIN, POUSSIN, MINIME
12.30h - start jezdců HOBBY, růžová, bílá, zelená, modrá
Vyhlášení výsledků - cca 0,5h po dojezdu posledního jezdce.
Účast soutěžících : a) jezdci ČR uvedeni ve startovní listině vydané ke dni konání soutěže s národní
licencí ČMF nebo mezinárodní licencí BIU
b) zahraniční jezdci dle NSŘ ČR - musí zaslat přihlášku do 10.9.2014 na e-mail: dawe.cep@gmail.com
Povinné údaje: Jméno a příjmení jezdce, rok narození, kategorie a klubová příslušnost.
c) příchozí po zakoupení jednorázové licence
Startovné:
300,- Kč ELITE , JUNIOR , SENIOR , HOBBY modrá, POUSSIN , BENJAMIN , MINIME
200,- KČ HOBBY růžová, bílá, zelená
Jednorázové licence : Hobby růžová a bílá 250,-Kč jednorázová licence + 0 startovné,
ostatní 250,-Kč jednorázová licence + startovné
Trať a KÚ : trať se skládá ze 2 okruhů , délka cca 500m , pro všechny kategorie platí volné pořadí KÚ.
Všechny kategorie absolvují 7 kontrolních úseků , čas 260 min
KÚ č. 1 až 7 (ELITE, JUNIOR, SENIOR, MINIME, HOBBY modrá ) čas 260min.
KÚ č. 11 až 17 ( POUSSIN, BENJAMIN, FEMINE, HOBBY zelená, bílá a růžová) čas 260 min.
Ceny a trofeje : v kategorii Hobby růžová a Poussin bude odměněn každý jezdec, ostatní dle NSŘ
Pojištění : Start v soutěži na vlastní nebezpečí. Pořadatel je pojištěn na škodu způsobenou třetím
osobám v případě neúmyslného zavinění pojistkou. Každý jezdec musí mít uzavřenou vlastní úrazovou
pojistku a startuje na vlastní nebezpečí.
Závěrečné ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo případné změny tohoto Zvláštního ustanovení.
Schváleno ČMF Praha dne
Pod č.j. :

Ředitel soutěže: Mgr. Pavel Kůřil v.r.

