
Propozice 4. soutěže Cyklotrialových her mládeže 10. 6. 2017 

Pořadatel:  ÚAMK- AMK Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 242, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 75035031 

Kontakt: Miroslav Křiva, telefon: 603 780 547, e-mail: autokriva@quick.cz, www.amkhamry.cz 

Místo konání 
soutěže 

Trial park Hamry nad Sázavou GPS 49.561860, 15.907321 

Datum soutěže 10. 6. 2017 

Ředitel soutěže Miroslav Křiva Traťový komisař L. Pecháček 

Časoměřič, 
výsledky 

Radek Janka Zdravotník ČČK 

Harmonogram 
soutěže, celkový 
čas soutěže 

9:00 - zahájení registrace. Konec registrace vždy 15 minut před startem příslušné kategorie 

10:00 - start kategorií promesa, benjamin, girls (3x5 sekcí, 120 minut) 

12:00 - start kategorií poussin, youth girls, minime, (3x5 sekcí, 120 minut)  

14:00 - start kategorie cadet, expert a kvalifikace kategorie elite 20“, elite 26“ (3x5 sekcí, 120 

minut)  

16:00 -  finále kategorií elite 20“, elite 26“ (1x3 sekce, počet finalistů bude určen dle počtu jezdců v 

kvalifikaci)  

16:30 - předpokládané vyhlášení výsledků  

Trať  Umělé a přírodní překážky. Délka okruhu 500 m. Libovolné pořadí průjezdu sekcí (ve finále 1-3). 

Vypsané 
kategorie 

Český pohár mládeže v cyklotrialu/Youth Games: 

promesa (5-8 let), poussin (9-10), youth girls (9-11), benjamin (11-12), girls (12-16),  

minime (13-14), cadet (15-16).  

Český pohár v cyklotrialu:  

expert (červená trať), elite 20“, elite 26“ (žlutá trať).  

Mimo soutěž se lze účastnit v libovolné kategorii YG i ČP bez ohledu na věk. 

Hodnocení 
soutěže 

Soutěž je pořádána podle Pravidel cyklotrialu 2017. Body za umístění jsou licencovaným jezdcům 

započítávány do celoročního seriálu. Soutěž je nominační na WYG. 

Licence Pro započtení bodů do nominace a seriálu je nutná licence ČSC. Účast v soutěži je ale možná i bez 

licence, zákonný zástupce vždy podepisuje na startu souhlas s účastí v soutěži na vlastní nebezpečí.  

Startovné Youth Games: Jezdci s licencí  ČSC, snížené startovné 100 Kč,  

jezdci bez licence plné startovné 200 Kč.  

Český pohár: startovné 200 Kč.  

Při startu ve více kategoriích je za každou další vybíráno plné startovné. 

Přihlášky Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedeném kontaktu nebo v den konání při 

registraci na místě závodu.  

http://www.amkhamry.cz/


Příjezd a 
parkování 

Obec Hamry je z důvodu opravy mostu na silnici 1/19 uzavřena z obou směrů. Průjezd obcí je 

možný pouze s povolením OÚ Hamry nad Sázavou. Se starostou obce bylo dohodnuto, že každý 

závodník i doprovod má toto jeho ústní povolení. V případě zastavení policií je třeba volat na číslo 

602 778 104 - starosta Hubert Křesťan.  Příjezd na závodiště dle mapky.  

Závěrečné 
informace 

Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení. Případné změny 

propozic budou vyvěšeny u startu. 

 

 

http://www.amkhamry.cz/wp-content/uploads/2017/05/mapa22.jpg

