PROPOZICE ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE V CYKOTRIALU – YOUTH GAMES, Dolní Čermná
17.07.2021
Pořadatel:

KUS – klub univerzálních sportovců Sopotnice, z.s.
IČO 0001850377
č.p. 361
56115 Sopotnice

Kontakt
Místo konání
soutěže
Datum
soutěže
Ředitel
soutěže
Časoměřič,
výsledky
Harmonogram
soutěže,
celkový čas
soutěže

www.kus-sopotnice.cz, Tomáš Krejsa, tel. +420603868944, e-mail: renovak@renovak.cz

Areál zdraví a sportu Dolní Čermná, pískovna Dolní Čermná
GPS: 49.9795367N, 16.5647522E
Sobota 17. července 2021
Tomáš Krejsa

Traťový komisař

Martin Krejsa

Radek Janka

Zdravotník

Iva Vaňousová

Sobota 17.07.2021
Vzhledem k epidemiologické situaci je nutno dodržovat následující pravidla:
Nosit respirátor FFP2 / Dezinfekce rukou / dodržovat rozestupy
Vyplnit self reporting formulář pro každou osobu – viz formulář na stránkách
(www.youthgames.cz, www.ceskycyklotrial.cz), nebo možno vyplnit v místě a odevzdat u
registrace.
Bez odevzdání formuláře nebude závodník vpuštěn do závodu. Bohužel nebude možné se
testovat v místě !
8:30 h – zahájení registrace. Konec registrace vždy 15 minut před startem příslušné
kategorie.
ČESKÝ POHÁR – YOUTH GAMES
10:00 start kategorií POUSSIN, GIRLS, OPEN-BÍLÁ – 150 min
12.00 start kategorií YOUTH GIRLS, PROMESA, BENJAMIN, OPEN-MODRÁ – 150 min
14.00 start kategorií OPEN ORANŽOVÁ, MINIME, CADET, OPEN-ZELENÁ – 150 min
ČESKÝ POHÁR
12:00 start kategorií EXPERT, ELITE 26“ + 20“, ELITE WOMAN – 150 min

Trať

Vypsané
kategorie

17:00 předpokládané vyhlášení výsledků
časy mohou být posunuty s ohledem na počet závodníků a průběh soutěže
Závod se jede na 7 sekcí, 2 okruhy
Trať je složena z umělých překážek a i přírodních překážek (palety, pneumatiky, klády,
kameny atd.)
YOUTH GAMES:
PROMESA (oranžová, 5-8 let)
POUSSIN (bílá, 9-10 let)
BENJAMIN (modrá, 11 – 12 let)
MINIME (zelená, 13 -14 let)
CADET (červená, 15-16 let)
GIRLS (růžová, 12-16 let)
YOUTH GIRLS (bílá, 9 – 11 let)
ČESKÝ POHÁR:
ELITE 20“, ELITE 26“ (žlutá)
ELITE WOMEN (růžová)
EXPERT (červená)

Hodnocení
soutěže
Licence
Startovné
Přihlášky
Příjezd a
parkování
Občerstvení,
WC
Závěrečné
informace

OPEN (oranžová, bílá, modrá, zelená bez věkového omezení)
Soutěž je pořádána podle pravidel cyklotrialu pod Českým svazem cyklistiky verze 2021.
Body za umístění jsou licencovaným závodníkům započítávány do celoročního seriálu.
Účast v soutěži bez nutnosti licencí, zákonný zástupce / plnoletý jezdec vždy podepisuje
na startu souhlas s účastí v soutěži na vlastní nebezpečí.
Startovné je stanoveno pro všechny kategorie na 300 Kč.
Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedených kontaktech
V prostoru areálu parkování dle vytyčeného značení a dále bude rezervováno místo pro 10
karavanů
Občerstvení a WC bude zajištěno v místě závodu v areálu
Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení. Případné
změny propozic budou vyvěšeny u startu.

ČESKÝ POHÁR – YOUTH GAMES podporují:
oficiální partneři seriálu Youth Games – Českého poháru v cyklotrialu

partneři / sponzoři

Sopotnice, 24.06.2021, T.Krejsa

pořadatele závodu

