
PROPOZICE ZÁVODU 

1. soutěž seriálu Mistrovství a Přeboru České republiky

1. Pořadatel a jeho adresa: Automotoklub České Budějovice

Karolíny S

+420 737 234 577; e

 

2. Ředitelství soutěže: Ředitel

    Sportovní komisař:

    Technický komisař:

    Lékař soutěže:

    Časomíra:

 

3. Den a místo konání: 

soutěž se koná v sobotu 20.6.2020

14°28'45.187"E). 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE ZÁVODU – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

. soutěž seriálu Mistrovství a Přeboru České republiky a Poháru ČMF

 

 

Automotoklub České Budějovice 

Karolíny Světlé 2238, České Budějovice 

+420 737 234 577; e-mail: spale@uamk-cr.cz 

editel soutěže: Dominik Puffer 

portovní komisař: Josef Herka 

Technický komisař: Ondřej Kouba 

Lékař soutěže:  zdravotnická služba 

Časomíra:  Jiří Barveníček 

.2020, Areál ÚAMK, K. Světlé 2238, České Budějovice

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

a Poháru ČMF 

Areál ÚAMK, K. Světlé 2238, České Budějovice, (GPS: 48°59'37.587"N, 



 

 

4. Účast v soutěži: 

a) Startovat mohou držitelé mezinárodní
ČMF vydané v místě soutěže.

b) Zahraniční jezdci startují dle znění NSŘ ČR, přihlásit se musí do 
barvenicek@biketrial.cz, povinn
příslušnost. 

c) Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízení vlády České republiky ohledně 
nošení ochranných pomůcek k zamezení šíření infekčních onemocnění 
 

5. Program soutěže: 08:30 – začátek formální a technické přejímky
  – ukončení formální a technické přejímky 30 min. před startem kategorie
 10:15 – zahájení soutěže, rozprava
 10:30 – hromadný start jezdců kategorie 
  U 12, U 10
 11:30 – hromadný start jezdců Poháru ČMF (kat.: Hobby modrá
 17:00 – předpokládaný konec soutěže
 

6. Trať a čas soutěže: Soutěž je uspořádána na přírodních
cca 500 metrů. Jezdci absolvují dva
 
Jezdci všech kategorií:  – 6 KÚ – celkový ča

 
7. Startovné: kategorie: Hobby bílá, růžová 200,

 
8. Hodnocení soutěže: Soutěž je pořádána podle pravidel B.I.U. 

 

9. Trofeje a ceny: Finanční prémie kategorie Elite bude vyplacena dle pokynů komise biketrialu. Ostatní 
kategorie – trofeje a věcné ceny dle Národního sportovního řádu biketrialu.

Startovat mohou držitelé mezinárodní licence BIU, národní licence ČMF a držitelé jednorázová licence 
ČMF vydané v místě soutěže. 
Zahraniční jezdci startují dle znění NSŘ ČR, přihlásit se musí do 

, povinné údaje: Jméno a příjmení jezdce, rok narození, kategorie a klubová 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízení vlády České republiky ohledně 
nošení ochranných pomůcek k zamezení šíření infekčních onemocnění (roušky, bezpečné rozestupy…)

začátek formální a technické přejímky  
ukončení formální a technické přejímky 30 min. před startem kategorie
zahájení soutěže, rozprava 
hromadný start jezdců kategorie Class 1, Class 2, Class 3, Class F, U 16, U 14, 
U 12, U 10 
hromadný start jezdců Poháru ČMF (kat.: Hobby modrá
předpokládaný konec soutěže 

uspořádána na přírodních a umělých překážkách v bikeparku
Jezdci absolvují dva okruhy. Průjezd KÚ je v libovolném pořadí. 

celkový čas soutěže je 225 minut   (+ 60 minut penalizační čas).

bílá, růžová 200,- Kč; ostatní kategorie 300,- Kč 

Soutěž je pořádána podle pravidel B.I.U. – Biketrial „Národní sportovní řád 

Finanční prémie kategorie Elite bude vyplacena dle pokynů komise biketrialu. Ostatní 
dle Národního sportovního řádu biketrialu. 

licence BIU, národní licence ČMF a držitelé jednorázová licence 

Zahraniční jezdci startují dle znění NSŘ ČR, přihlásit se musí do 18.6.2020 na e-mail: 
é údaje: Jméno a příjmení jezdce, rok narození, kategorie a klubová 

Všichni účastníci soutěže jsou povinni dodržovat aktuálně platná nařízení vlády České republiky ohledně 
(roušky, bezpečné rozestupy…). 

ukončení formální a technické přejímky 30 min. před startem kategorie 

Class 1, Class 2, Class 3, Class F, U 16, U 14, 

hromadný start jezdců Poháru ČMF (kat.: Hobby modrá, zelená, bílá, růžová) 

v bikeparku. Délka okruhu je 

(+ 60 minut penalizační čas). 

Národní sportovní řád 2020“. 

Finanční prémie kategorie Elite bude vyplacena dle pokynů komise biketrialu. Ostatní 



10. Pojištění: Účastníci startují na vlastní riziko a nebezpečí. Pro případ úrazu musí být pojištěni vlastní 
pojistkou. Pořadatel je pojištěn na škodu způsobenou třetím osobám v případě neúmyslného zavinění 
pojistkou ČMF u Kooperativa pojišťovna a.s., pojistná smlouva Trend č. 860336187  
 

11. Ubytování a strava: Stravu ani ubytování pořadatel neposkytuje ani nezajišťuje. V místě soutěže bude 
otevřen bufet.  

 

 

 

V Českých Budějovicích          Dominik Puffer 
                        v.r. 
            ředitel soutěže 


