
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: 30. 4. 2016 TrialPark Hamry nad Sázavou      49.56188, 15.90735

Ředitel soutěže 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: 9:00-9:45 Registrace jezdců

9:50 Rozprava a zahájení závodu

10:10 Hromadný start všech kategorií

30 minut po dojezdu posledního jezdce: vyhlášení výsledků soutěže

Trať: Průjezd sekcí bude 2-3x s jedním kolem celkem. Počet sekcí 4-5. 

Vypsané kategorie: ELITE 26", ELITE 20", EXPERT - ideální pro juniory, ostřílené starší ridery, kteří si 

chtějí jet pohodu.

Hodnocení soutěže: Pojede se upraveným systémem OPEN FREE. Tratě jsou pro všechny stejné, ale 

každý si může vybrat barvu branky, kterou v daném místě pojede (nesmí se 

projíždět opakovaně). Vítězem je jezdec s největším počtem bodů v kategorii.

(žlutá 20 bodů, červená 10 bodů, modrá 5 bodů + žlutá bonusová za 50 bodů)

Maximální čas na sekci 2:00 min. Při šlápnutí na zem, pádu nebo překročení 

pásky osou kola se jezdci body nulují, ale může v rámci času pokračovat v sekci 

dále a sbírat body. Při poškození sekce, stržení šipky při průjezdu nebo zlomení 

kolíku jezdec končí automaticky v sekci. Pořadí prvního jezdce do sekce se střídá 

formou rotace v dané kategorii. Jezdci odstartují hromadně po kategoriích s 

časovým odstupem 10-15 minut. Každá kategorie má svého zapisovatele a 

kolektiv jezdců hodnotí výkon. 

Licence: Start je možný i bez licence. Jezdec (zákonný zástupce) podepíše na startu 

souhlas s účastí v soutěži na vlastní nebezpečí.

Přihlášky do soutěže: Pokud možno předem na autokriva@quick.cz do 28.4. 2016

Startovné: 200,- Kč

Příjezd a parkování: V místě závodu bude vyhrazeno parkoviště. Příjezd bude vyznačen šipkami.

Závěrečné informace: Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici zdravotník, hygienické zázemí a 

občerstvení. Případné změny budou vyvěšeny u startu. Pořadatel si vyhrazuje 

právo na změny, je však povinnen je oznámit včas  na www.amkhamry.cz, 

nejpozději týden před soutěží.

OPEN FREE 2016

HAMRY NAD SÁZAVOU, 30. 4. 2016


