
Cyklotrialové hry mládeže 2014 
Propozice 2. soutěže: Žďár nad Sázavou - Pilská nádrž 

 
Pořadatel: 

 
ÚAMK - AMK  Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 242,  
59101 Žďár nad Sázavou, IČ75035031 

 
Kontakt: 

 
Telefon: 603780547, email: autokriva@quick.cz 

Místo a datum konání soutěže: 

 
Žďár nad Sázavou - rekreační oblast Pilská nádrž   
GPS 49°35'21.298"N, 15°55'49.717"E 

Datum soutěže: 

 
Sobota 17. 5. 2014 

 
Ředitel soutěže a časomíra: 

 
Miroslav Křiva, tel: 603 780 547 

 
Traťový komisař: 

 
Petr Mokrý, tel:723 908 860 

 
Hospodář soutěže: Lubomir Šiller, tel: 777 778 203 

 
Časomíra: Radek Janka 

 
Harmonogram soutěže: 
 

11:00 – 12:30 Registrace jezdců 
12:30 Exhibiční vystoupení elitních jezdců 
12:50 Rozprava a zahájení závodu. 
13:00 Hromadný start všech kategorií 
16:30 Předpokládaný dojezd jezdců 
30 minut po dojezdu posledního jezdce: vyhlášení výsledků soutěže 
 

Trať: 
 

5 kontrolních úseků na 3 kola = 15 sekcí. Volné pořadí sekcí, umělé překážky, 
délka okruhu cca 200 metrů. 
 

Vypsané kategorie: 
 

Promesa (5-8 let), poussin (9-10 let), benjamin (11-12 let),  
minime (13-14 let), cadet (15-16 let), girls (9-15 let). 
 

Hodnocení soutěže: 
 

Soutěž je pořádána podle pravidel trialu pod Českým svazem cyklistiky (UCI 
pravidla) s usnadněním pro kategorii promesa, kde se boduje „jako v BIU“.  
Body za umístění jsou licencovaným jezdcům započítávány do nominace na 
Světové hry mládeže (World Youth Games) v polském Zawierczie (2. 8. 2014)  
a do celoročního seriálu Cyklotrialových her mládeže (letos celkem 4 závody). 
 

Licence: 
 

Pro započtení bodů do nominace a seriálu je nutná licence ČSC. Účast v soutěži je 
ale možná i bez licence, zákonný zástupce v tomto případě podepíše na startu 
souhlas s účastí v soutěži na vlastní nebezpečí. 
 

Startovné: 
 

Startovné se v seriálu Cyklotrialových her mládeže 2014 nevybírá ani nevyplácí. 

Přihlášky: 
 

Přihlašování do soutěže je nejlépe předem na autokriva@quick.cz  nebo v den konání 
závodu při registraci. 
 

Příjezd a parkování: 
 

V místě závodu bude vyhrazené parkoviště. Příjezd bude vyznačen šipkami. 
V okolí zimního stadionu bude probíhat druhá největší pouť v ČR. Počítejte 
s dopravním omezením. 
 

Závěrečné informace: 
 

Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a 
občerstvení. Ubytování na www.sportispo.cz. Případné změny budou 
vyvěšeny u startu.  Další informace k akci na www.amkhamry.cz 
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