
 
ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ 

 
4. Soutěž seriálu ČMF Mistrovství a 

Přebor ČR v biketrialu 2015 
včetně 

soutěže ,,Pohár ČMF  2015“ 
 

 
                              

1. Pořadatel a jeho adresa: Pořadatelem je z pověření komise biketrialu ČMF – SC 
Biketrial Blansko, Pekařská 7, Blansko 678 01 ve spolupráci s ÚAMK Biketrial Blansko, 
Svatopluka Čecha 3, Blansko.  info@biketrialblansko.cz 
  

2. Ředitelství soutěže: 
Ředitel soutěže: Jan Havelka 
Sportovní komisař: Vladimír Pavlík 
Technický komisař: Miloslav Gryc 
Zdravotník: Mojmír Vágner 
Časomíra: David Čep 
 

3. Den a místo konání: 
 soutěž se koná v sobotu  20. června  2015 od 10,00 hodin v Blansku – rekreační oblast 
Palava. Parkoviště bude pod hrází přehrady. Příjezd na parkoviště  bude značen od 
příjezdu do Blanska směrem od Brna žlutými šipkami s nápisem biketrial. Více na 
www.biketrialblansko.cz  

 
4. Účast v soutěži :  
a) Startovat mohou držitelé mezinárodní licence BIU, národní licence ČMF a držitelé 
jednorázové licence ČMF vydané v místě soutěže.  

b) Zahraniční jezdci startují dle znění NSŘ ČR, přihlásit se musí do 19.6.2015 na e-mail: 
info@biketrialblansko.cz, povinné údaje: Jméno a příjmení jezdce, rok narození, kategorie a 
klubová příslušnost.  
 
5. Program soutěže: 
 8:30 hodin - začátek formální a technické přejímky  
 
 ukončení formální a technické přejímky je 30 minut před startem jednotlivých skupin  
 
9:45   hod. - zahájení soutěže, rozprava 
10:00 hod. - hromadný start jezdců kategorie: Poussin, Benjamin,Minime ,Junior ,Elite 
11:00 hod. - hromadný start jezdců kategorie: Senior a jezdců Poháru ČMF (kat.: Hobby                
                                                                                   modrá, zelená, bílá a růžová)             
17:00 hod. - finále pro elitní jezdce 
17:30 hod - vyhlášení výsledků a konec soutěže 
  
6. Trať a čas soutěže: 
 Soutěž je uspořádána na přírodních a umělých překážkách. Kameny, skály, šišky, palety, 
cívky, automobily, trámy. Délka okruhu cca 2500 metrů. Jezdci absolvují dva okruhy. 
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 Průjezd KÚ je v libovolném pořadí.  
a) Jezdci kategorie Elite, Junior a Senior, 8 KÚ - celkový čas na soutěž 300 minut  

b) Jezdci kategorie Minime, Benjamin, Poussin, Hobby modrá, zelená, bílá a růžová, 7 KÚ - 
celkový čas na soutěž 300 minut  
 
7. Startovné: 
 kategorie: Hobby zelená, bílá a růžová 200 Kč. Ostatní kategorie 300 Kč. 
  
8. Hodnocení soutěže: 
 Soutěž je pořádána podle pravidel B.I.U – Biketrial „Národní sportovní řád 2015“  
 
9.Trofej a ceny:  
Finanční prémie kat. Elite bude vyplacena dle pokynů komise biketrialu. Ostatní kategorie 
trofeje a věcné ceny podle Národního sportovního řádu biketrialu.  
 
Finále elitní kategorie bude odměněno následovně: 
1. místo krůta  2. místo uzené prase 3. klobásový řetěz 
 
10. Pojištění: 
 Účastnící startují na vlastní riziko a nebezpečí a pro případ úrazu musí být pojištěni vlastní 
pojistkou.  
 
11. Ubytování a strava: 
 Ubytování ani stravu pořadatel neposkytuje ani nezajišťuje. V místě soutěže bude otevřen 
bufet zvaný Gizela- langoše, klobásy,polévka, káva, točené nápoje,zmrzlina, atd.. Příjemné 
posezení. Ubytování  www.hrabenka.cz 
 V místě soutěže bude po celý den kvalitní wifi připojení zdarma. 
 
 
Za pořadatele soutěže  
Dne 29. května 2015 
 
Václav Kolář 
Pořadatel  ÚAMK Biketrial Blansko  
 
 
 
Miloslav Gryc  
Pořadatel SC Biketrial Blansko 
 
Soutěž je zapsaná v kalendáři akcí ČMF a byla schválena ČMF Praha  
dne …………….………pod č. j.: …………….. podepsán ………………...  
Kulaté razítko ČMF 
 
  
V Blansku 29.května 2015 Ředitel soutěže Jan Havelka   
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