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KATEGORIE
NEDĚLE Kategorie BunnyHop contest:
- všechny typy kol (MTB, Trial, BMX,...)
26.06.2022

Kategorie Trial skok o rekord:
- 20“
- 26“
Zůčastnit se může každý.
- startovné 0,Cenu obdrží pouze vítěz v podobě medaile /
poháru a věcné ceny.

for use on web, cap, stickers
logo font - Franklin MS4

Pravidla
Jezdec se do závodu přihlašuje na místě. Pro start dětí je třeba
podpis
zákonného
jméno, adresa, e-mail a povinné
horizontal
complex logotypezástupce,
>
vybavení:
CYKLOTRIAL
CYKLOTRIAL
in combination with circle logo
.cz
.cz
-helma
-kolo bez technických vad
-doporučené jsou chrániče kolen a páteřák
before use - před použitím loga >

způsob použití nadospělý
info@chytreit.cz -je
info@cyklotrial.cz
Čas pro ověřte
přihlášení
09:00 - 13:30
Trénink bude pouze dle dojetí dětských kategorií na pumptracku.

Start contestu a rekordů bude po dojetí dětských závodů (dle dohody
jezdců i během dojezdu)
BunnyHop contest:
Jezdci startují společně se zvyšující se výškou pásky. Páska se nesmí při
přeskoku přetrhnout. V případě sporného pokusu (páska se nadměrně
ohne), může rozhodčí nařídit opakování pokusu. Páska bude uchycena
volně, aby došlo k jejímu případnému uvolnění.
Dle počtu přihlášených jezdců se stanoví počet pokusů na výšku rozhoduje rozhodčí.
Trial rekord ve skoku:
Pokus bude probíhat v disciplíně přeskok s převýšením. Na kole 20“ /
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. Dle
počtu přihlášených jezdců se stanoví počet pokusů na výšku rozhoduje rozhodčí.

Ředitel závodu:
Vlasta Kabeláč Čiháček - 608 959 098 - cihi@trialshow.cz
Veškeré otázky posílejte na: info@mtbtrial.cz
Na místě je přítomen zdravotník.

MTB & TRIAL Mraveniště Říčany
25.05.2022

