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ŘÍČANY - TEHOV

TRIAL děti + dospělý

created by >

TM Servis - the technical motion s.r.o.

simple circle logotype >

KATEGORIE
SOBOTA Kategorie jsou děleny dle obtížnosti:
- bílá (nejlehčí)
- zelená
25.06.2022 - modrá
- hobby dospěláci (výběr kategorie dle dohody mezi
jezdci)

- červená (dospělý)
- žlutá (Elite)
Chlapci i dívky budou vyhlašováni v
samostatných kategoriích, podle počtu
účastníků. Kategorie je dle výběru jezdce s
možností úpravy trenérem :)
Odměněni jsou vždy první 3 jezdci v
kategorii medailí a věcnou cenou.

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

Pravidla
Zvaní jezdci a klubový jezdci se do závodu přihlašují na místě.
Ostatní
e-mailem
na info@mtbtrial.cz. Pro start dětí je třeba
horizontaljezdci
complex logotype
>
podpis
zákonného
zástupce, jméno,
adresa, e-mail a povinné CYKLOTRIAL
CYKLOTRIAL
in combination
with circle logo
.cz
.cz
vybavení:
-helma
-kolo bez technických vad
before use - před použitím loga >

ověřtevšech
způsob použití
na info@chytreit.czje
- info@cyklotrial.cz
Startovné
kategorií
50,- (nejlépe platit mincí).

Čas pro přihlášení je 09:00 - 10:00
Tréninky jsou možné od 08:00 do 10:00
(možné je trénovat v celém areálu mimo vyznačených šipek jezdcovi
kategorie).
Čas závodu dětí je 10:00 - 12:00
Čas závodu dospělých je 14:00 - 15:00
Vyhlášení po skončení závodu dospělých
V závodě se nepočítá čas jezdce. Bodování je klasické 0,1,2,3,4,5 šlápnutí nohou na zem je bod, šlápnutí oběma nohama na zem/pád/opření řidítkem, minutí šipek 5 trestných bodů a konec v sekci (jezdec
musí sekci ihned opustit).
Jezdec musí vjet do sekce na startu, projet šipky dle očíslování a
vyjet cílem.
Neúmyslné opření pedálem či ližinou (projetí kolem překážky, škrtnutí
středem či klikou při přejetí překážky) je u dětí bez postihu.
Děti jedou 3 kola po 4-5-ti sekcích. Do výsledku se počítají 2 nejlepší
kola.
Dospělý jedou 2 kola po 4-5-ti sekcích. Do výsledku se počítá nejlepší
kolo. V případě shody bodů následuje rozstřel na jedné ze sekcí se
zvýšením obtížnosti.
Doprovod / rodič může jezdce chytat, ale nesmí radit v jízdě či jinak
pomáhat v projetí sekce.

Veškeré otázky či přihlášení (jezdci mimo klub) posílejte na: info@mtbtrial.cz
Na místě je přítomen zdravotník.
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