
Propozice Mezinárodního mistrovství České republiky v cyklotrialu a
UCI C1, Olomouc, 11. - 12. 5. 2019

UCI Trials C1 Olomouc, 12. 5. 2019 - Schedule

Pořadatel /
Organizer:

ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc, IČ 750 95 5 81, se sídlem Budovcova 3, 779 00 Bystrovany

Kontakt / Contacts: e-mail: klub@biketrial-olomouc.cz, telefon / phone +420 721 048 805 (Radek Janka)

Místo konání
soutěže / Venue
location:

Obchodní centrum Šantovka Olomouc, Polská 1, 772 00 Olomouc / Šantovka Shopping
center

GPS 49°35'15.733"N, 17°15'30.262"E

Datum soutěže /
Competition date:

11. 5. 2019 Mistrovství České republiky v cyklotrialu mládeže / Czech National Championship –
Youth Games (NCH YG)

11. 5. 2019 UCI Trials C1 Olomouc / UCI Trials C1 Olomouc

12. 5. 2019 Mistrovství České republiky v cyklotrialu - dospělí / Czech National Championship (NCH)

Ředitel soutěže /
Event directory:

Ing. Radek Janka Traťový komisař / Section
building:

Jakub Valenta

Časoměřič, výsledky
/ Timekeeping,
results:

Radek Janka Zdravotník / First aid: Český červený kříž

Harmonogram
soutěže, celkový čas
soutěže / Schedule,
competition time

Sobota 11. května 2019 MČR mládeže a UCI C1 / Saturday May, 11th: Czech National
Championship - Youth (NCH YG) and UCI Trials C1

9:00 zahájení registrace, potvrzení účasti předregistrovaných jezdců / registration open,
preregistered riders confirmation

10:00 start kategorií MČR mládeže: poussin, youth girls, benjamin / start of NCH YG categories
poussin, youth girls, benjamin

12:00 start kategorií MČR: minime, girls / start of NCH Youth categories minime, girls

13:00 start kvalifikace UCI Trials C1: ELITE 20”, ELITE 26” / start of UCI Trials qualification

14:00 start kategorie MČR: cadet, UCI Trials C1: ELITE WOMEN / start of NCH cadets, UCI Trials C1
Women

16:00 vyhlášení výsledků MČR v cyklotrialu mládeže / award ceremony NCH YG

16:30 finále UCI Trials C1: ELITE 20”, ELITE 26” / UCI Trials C1 finals

18:00 předpokládané vyhlášení výsledků UCI Trials C1 / estimated award ceremony UCI Trials C1

mailto:klub@biketrial-olomouc.cz,


Neděle 12. května 2019 MČR a volný závod „open“ / Sunday May 12th Czech National
Championship (NCH) and Open race

8:00 zahájení registrace / registration open

9:00 hromadný start volných kategorií promesa, open bílá, open modrá, open zelená / start of
categories promesa, open white, open blue, open green

12:00 start kategorií MČR: junior, expert / start of NCH categories junior, expert

13:00 start kategorií MČR: women, kvalifikace elite 20”, elite 26” / start NCH categories women
and qualifiacation elite 20”, elite 26”

15:30 vyhlášení výsledků open závodu / open race award ceremony

16:00 MČR: finále kategorií elite 20”, elite 26” / NCH: finals elite 20”, elite 26”

17:30 předpokládané vyhlášení výsledků MČR / estimated award ceremony NCH

Trať / Sections Sekce 1: palety, rovnováha / Section 1: pallets, balance
Sekce 2: palety a/nebo kameny / Section 2: pallets and/or stones
Sekce 3: dřevěné cívky / Section 3: wooden spools
Sekce 4: klády / Section 4: logs
Sekce 5: betonové roury a prvky / Section 5: concrete pipes and blocks
Sekce 6: stavitelův výběr (od klád až po bagr) / Section 6: builders choice (from logs to excavator)

Počet kol: / Number
of laps:

Sobota 11. 5. / Saturday May, 11th:

MČR mládeže: 6 sekcí x 3 okruhy / NCH YG: 6 sections x 3 laps

UCI Trials C1: Elite women: 6 sekcí x 3 okruhy / Elite women: 6 sections x 3 laps
Elite 20”, Elite 26”: kvalifikace 6 sekcí x 2 okruhy, finále 4 sekce x 1 okruh
/ Elite 20”, Elite 26”: qualification 6 sections x 3 laps, final 4 sections x 1 lap

Neděle 12. 5. / Sunday May, 12th:

MČR: Women, Expert: 6 sekcí x 3 okruhy / NCH: Women, Exprert: 6 sections x 3 laps
Elite 20”, Elite 26”: kvalifikace 6 sekcí x 2 okruhy, finále 4 sekce x 1 okruh
/ Elite 20”, Elite 26”: qualificaton 6 sections x 2 laps, final 4 sections x 1 lap

Open kategorie a promesa: 5 sekcí x 3 okruhy / Open categories and promesa: 5 sections x 3 laps

Vypsané kategorie /
Categories:

Sobota 11. 5. / Saturday, May 11th:

MČR mládeže : poussin - youth girls - benjamin - girls - minime - cadet dle pravidel ČSC

/ Czech National Championship – Youth Games: poussin (9-10 years old), youth
girls (9-11), benjamin (11-12), girls (12-16), minime (13-14), cadet (15-16). Open
for international riders, you can win – but you cannot be the Czech champion.

UCI Trials C1: Elite 20” - Elite 26” - Elite women dle pravidel UCI Trials

/ UCI Trials C1: Elite 20“ – Elite 26“ – Elite women, UCI rules part VII – Trials

Neděle 12. 5. / Sunday, May 12th:

MČR dospělých: elite 20” - elite 26” - junior - women - expert dle pravidel ČSC

/ Czech National Championship: elite 20“ – elite 26“ – junior – women – expert

Volný závod: oranžová promesa - volná bílá - volná modrá - volná zelená (promesa do 8 let, volné
kategorie bez omezení věku)

/ Open categories: promesa (5-8 years), open white (no age limitations), open blue
(no age limitations), open green (no age limitations)



Hodnocení soutěže /
Rules

Soutěž je pořádána podle pravidel cyklotrialu pod Českým svazem cyklistiky platných pro rok 2019.
Soutěž je nominační pro Světové hry mládeže, ME a MS v kategorii junior. Umístění v soutěži UCI
Trials C1 je započítáváno do rankingu UCI. / The competition is organized under Czech Cycling
federation rules valid for year 2019 (similar to UCI Rules, part VII Trials). Czech riders get points for
nomination to WYG, CCH, WCH representation. The UCI points are calculated only from UCI C1
event (Saturday, May 11th categories Elite 20”, Elite 26” and Elite Women).

Licence / Licence
control

Pro účast v MČR a UCI Trials C1 je nutná licence Českého svazu cyklistiky nebo mezinárodní licence
UCI. Jezdec nebo jeho zákonný zástupce vždy podepisuje na startu souhlas s účastí v soutěži na
vlastní nebezpečí. Bez licence je možné se účastnit volného závodu (neděle) nebo MČR mimo
pořadí. / For international riders is licence obligated. You can start in Czech National Championship
and/or in UCI C1.

Ceny, odměny /
Prices

Vyhlašováni budou jezdci na prvních třech místech. V případě zahraničních jezdců na stupních
vítězů se mistrem republiky se stává nejlépe umístěný český jezdec.

UCI Trials C1 a MČR – price money v kategorii elite 20“, elite 26“ pouze v případě účasti více než 6
jezdců v kategorii ve výši 3000,- CZK / 2000,- CZK / 1000,- CZK za první tři místa (120/80/40 EUR)

Award ceremony for first three riders. In case of foreign riders on podium the national champion
title belongs to first czech rider in resulets.

UCI Trials C1 and Czech National Championship – price money in elite 20“ and elite 26“ only if
more then 6 riders in category will compete. Price money 120/80/40 EUR for first three positions.

Startovné / Start fee: MČR mládeže, MČR dospělých: / Czech National Champ. (included Youth Games) 300 Kč / 12 EUR

UCI Trials C1: 500 Kč / 20 EUR

Volný závod v open kategoriích (neděle) / open categories (Sunday): 300 Kč / 12 EUR

Přihlášky /
Registration:

Přihlašování do soutěže je doporučeno předem na emailu klub@biketrial-olomouc.cz nebo v den
konání při na místě závodu nejméně ¾ hodiny před startem kategorie. Do přihlášky uveďte jméno,
klub, věk, kategorii. / Registration is prefered in advance via e-mail klub@biketrial-olomouc.cz. You
can register also in day of competition at least ¾ hour before start of your categorie. In
registration e-mail send your name, team, age and category.

Příjezd a parkování /
Arriving and parking

Příjezd po dálnici ze směru Brno, Hradec Králové, Ostrava – směr centrum – obchodní centrum
Šantovka. Parkování přímo u sekcí na vyhrazeném parkovišti (zdarma), při zaplnění kapacity
v podzemních garážích obchodního centra (zpoplatněné) / Arriving from direction Brno, Hradec
Králové, Ostrava to centrum – shopping mall Šantovka. Reserved parking behind sections (toll free),
or in underground parking in shopping mall (payed).
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Závěrečné informace
/ Last but not least

Soutěž se koná za každého počasí. Toalety jsou k dispozici v přízemí obchodního centra. Možnosti
občerstvení v OC. Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu. / The competition runs in any
weather. Toilets are in shopping mall. Eating, drinking etc also in mall. Possible changes of the
schedule will be presented on registration.
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