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PROGRAM / SCHEDULE
SOBOTA
SATURDAY
09.06.2018

08h00 - 15h00

Registrace pro Mistrovství České republiky OPENFREE*, ENDURO TRIAL** a závod UCI C1
Registration for Czech national
championships
OPENFREE, ENDURO TRIAL, UCI C1
horizontal
complex logotype >

09h30 - 10h00

Kontrola sekcí a rozprava jezdců a rozhodčích
Section inspection and riders - judges meeting

10h00 - 13h00

1/2 ﬁnále Mistrovství České republiky
OPENFREE cyklotrialu
before use - před použitím loga >
způsob použití na info@chytreit.cz - info@cyklotrial.cz
1/2 ﬁnals Czech national champ.ověřte
OPENFREE
- International category OPEN

13h15 - 14h00

Finálové kolo Mistrovství České republiky OPENFREE cyklotrialu
Finals Czech national champ. OPENFREE - International category OPEN

14h30 - 14h45

Rozprava jezdců a rozhodčích Mistrovství České republiky ENDURO TRIAL
Riders - judges meeting Czech national champ. ENDURO TRIAL

15h00 - 15h30

Mezinárodní Mistrovství České republiky ENDURO TRIAL - ELITE + EXPERT
International Czech national championship ENDURO TRIAL - ELITE + EXPERT

for use on dress, flags, prezentation use
in combination with circle logo

CYKLOTRIAL
.cz

CYKLOTRIAL
.cz

Následuje slavnostní vyhlášení vítězů
Followed by awards ceremony
Závody Mistrovství České republiky OPENFREE* a ENDURO TRIAL** jsou nezávislým eventem bez zastřešení federací.
Competition Czech national championships OPENFREE and ENDURO TRIAL are independent events.

PROGRAM UCI C1 / SCHEDULE UCI C1
NEDĚLE
SUNDAY
10.06.2018

08h00 - 09h45

Registrace pro závod UCI C1 + volné kategorie
Registration for UCI C1 + OPEN categories

09h45 - 10h00

Kontrola sekcí a rozprava jezdců a rozhodčích
Section inspection and riders - judges meeting

10h00 - 12h30

1/2 ﬁnále UCI C1
1/2 ﬁnals UCI C1

13h00 - 14h00

Finálové kolo UCI C1 - Elite 26“ + Elite 20“ + Women
Finals UCI C1 - Elite 26“ + Elite 20“ + Women
Následuje slavnostní vyhlášení vítězů a volné ježdění
Followed by awards ceremony and free riding

UŽITEČNÉ INFORMACE / USEFUL INFORMATION
Místo konání

/ Event location

49.984499, 14.659151 | Řipská (end of road), Říčany 251 01

Webové stránky

/ Event website

www.ricanskeslapacky.cz

MTB & TRIAL Mraveniště Říčany
08.05.2018

REGISTRATION

STARTOVNÉ / STARTING FEE

ON SITE / info@mtbtrial.cz

200,- / 10 EUR per DAY
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KATEGORIE / CATEGORIES
SOBOTA Mistrovství České republiky OPENFREE
SATURDAY Czech national championships OPENFREE
09.06.2018

Kategorie jsou děleny dle výkonnos�
(pouze dě� si mohou zvolit jet kategorii
dle věku)
Categories are free of choice (only kids can
choose to ride category by age)

Mezinárodní Mistrovství České republiky
ENDURO TRIAL
International Czech national championships
ENDURO TRIAL

ELITE 26“
- vyhlašován mistr ČR
ELITE
20“complex logotype >
- vyhlašován mistr ČR
horizontal
for use on dress, flags, prezentation use
CYKLOTRIAL
in combination with circle logo
WOMEN
- vyhlašována mistryně ČR CYKLOTRIAL
.cz
.cz
EXPERT
- vyhlašován mistr ČR
EXPERT KIDS (11-13 let)
- vyhlašován mistr ČR
HOBBY
before use - před použitím loga >
HOBBY KIDS
(8-10
let) - info@cyklotrial.cz
- vyhlašován mistr ČR
ověřte způsob
použití na info@chytreit.cz
OPEN
INTERNATIONAL
- volná mezinárodní kategorie

TRIAL
ENDURO

- vyhlašován mistr ČR
- vyhlašován mistr ČR

EXPERT kategorie má povolen start na jakémkoliv typu kola
MTB. ELITE pouze na celoopruženém kole.
EXPERT categorie is allowed to start on all kinds of MTB bikes.
ELITE only on full suspension MTB bikes.
Závody Mistrovství České republiky OPENFREE* a ENDURO TRIAL** jsou nezávislým eventem bez zastřešení federací.
Competition Czech national championships OPENFREE and ENDURO TRIAL are independent events.

KATEGORIE / CATEGORIES
NEDĚLE
SUNDAY

Kategorie UCI C1 + volné kategorie
Categories UCI C1 + OPEN categories

10.06.2018

ELITE 26“ - ŽLUTÁ / YELLOW - UCI C1
ELITE 20“ - ŽLUTÁ / YELLOW - UCI C1
WOMEN - RŮŽOVÁ / PINK - UCI C1
+ VOLNÉ KATEGORIE / OPEN CATEGORIES
EXPERT - ČERVENÁ / RED
HOBBY - MODRÁ / BLUE
OPEN
- ZELENÁ / GREEN
VOLNÉ KATEGORIE budou postaveny tak, aby se svezli i začátečníci.
OPEN categories will be made easy for all level riders

MTB & TRIAL Mraveniště Říčany
08.05.2018
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PRAVIDLA / REGULATIONS
SOBOTA Mistrovství České republiky OPENFREE
SATURDAY Czech national championships OPENFREE
09.06.2018

Kategorie jsou děleny dle výkonnos�
(pouze dě� si mohou zvolit jet kategorii
dle věku)
Categories are free of choice (only kids can
choose to ride category by age)

Dělení branek / gate points:
ŽLUTÁ
/ YELLOW
50 bodů / points
horizontal complex
logotype > for use on dress, flags, prezentation use
CYKLOTRIAL
in combination with circle
logo
ČERVENÁ
/ RED
30 bodů / points
.cz
MODRÁ / BLUE
20 bodů / points
ZELENÁ / GREEN 10 bodů / points
BÍLÁ / WHITE
5 bodů / points

CYKLOTRIAL
.cz

- tyto bodové
kvůliloga
lepšímu
počítání
beforehodnoty
use - předjsou
použitím
>
ověřte způsob použití na info@chytreit.cz - info@cyklotrial.cz

Jezdes získává body za průjezdy branek. Průjezd je platný pouze bez trestného bodu či tahání. Volba branek je volná. / Rider
collecting points for passing through gates. Passing is valid only without penalty point. Gates are free of choice.
Branka je započítána pouze při průjezdu mezi šipkami (nikoliv na šipku) a po projetí obou os kola. Branky není možné jet
obráceně. / Gate is counted only when passing between arrows (not on arrow) and when both axes go through. Gates are
not allowed backwards.
Získání trestného bodu, chování v závodě, odevzdávání karet, atd... odpovídá pravidlům UCI. Při trestném bodu během
průjezdu není branka započítána a jezdec získá mínusové body. / Penalty poins is according to UCI regulations. In case of
penalty point during passing through gate - points are not counted and you gain minus points on each section.
http://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregulation/16/91/28/7-trials-ENGversionv5-redmodiﬁcations-leftcolumn.dp_English.pdf
Jezdec je limitován pouze časem a maximálním možným počtem bodů na sekci - 5 tb. (po vypršení času 2:00min., pádu, zisku
5 tb., proje� všech šipek, proje� cíle, jezdec v sekci končí. / Rider is limited only by time and maximum of 5 penalty points for
section (after 2:00 min, crash, 5 pt., passing of all gates, passing END of section, rider leave section.
Maximum bodů v sekci / maximum penalty poins:
Čas na proje� sekce / time limit for section:
Počet pokusů na proje� sekce / Section number of attempts:
Započítávájí se / Attempts counted:

-5 bodů / points
2:00 min.
3x
2 nejlepší / best

Při schodě bodů rozhoduje / in case of matching points:
Celkový čas závodu / time race:
Počet sekcí / number of sections:

nejlepší čas za závod / best time race
180min.
5-6

- jezdec může jet jen 2x / rider can use only 2 attempts
- každý pokus je nutné stát novou frontu / every attempt is is necessary to stand the queue

Finále je určeno pro minimálně 3 jezdce ELITE 26“ + ELITE 20“ + Interna�onal. Body z kvaliﬁkace jsou započítávány do ﬁnále.
Finále je moderováno / Final round (attempt) is for minimum 3 riders from categories ELITE 26“ + ELITE 20“ + International.
Points from semiﬁnals are counted together. Finals are moderated.
Modelová situace: Jezdec EXPERT kategorie obdrží kartu během startu. Vybere si nejvhodnější sekci, kde odevzdá kartu rozhodčímu a vyčká na jeho vyzvání pro vjezd
do sekce. První projede modrou šipku a získá +20 bodů, následně projede žlutou šipku a získá +50 bodů, následně se pokusí projet červenou šipku, ale během
průjezdu 2x šlápne a získá tedy -2 tb.. Následně mu dojde čas 2:00 min. Bodový zisk jezdce je tedy 68 bodů (+20+50-2=68 tb.) Body jsou zapsány na desku
rozhodčího a kartu jezdce (jezdec je povinen si obojí překontrolovat). Jezdec chce zkusit průjezd sekce znovu, odevzdá tedy opět kartu rozhodčímu a je opět zařazen
do pořadí.
Na konci závodu jsou body sečteny a jezdci je přiděleno pořadí dle počtu bodů. V případě rovnos� je pak zohledněn čas dojezdu po absolvování minimálně 2 pokusů
na každé sekci.
Závod se jede na vlastní nebezpečí startujících za plného silničního provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na
zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislos� se závodem. Závodníci musí mít po celou dobu závodu cyklis�ckou přilbu!!! Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Závodníci mladší 18 let mohou
startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku
na honorář. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu. Závod se koná za každého počasí.

MTB & TRIAL Mraveniště Říčany
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PRAVIDLA / REGULATIONS
SOBOTA Mezinárodní Mistrovství České republiky
SATURDAY ENDURO TRIAL
International Czech national championships
09.06.2018 ENDURO TRIA

Dělení branek / gate points:
TRIAL
MODRÁ
/>BLUE
horizontal-complex
logotype
for use on dress, flags, prezentation use
in combination with circle
logo
ENDURO
- BÍLÁ
/ WHITE CYKLOTRIAL

.cz

CYKLOTRIAL
.cz

before use - před použitím loga >

ověřte způsob použití na info@chytreit.cz - info@cyklotrial.cz

- Závodník musí mít celoopružené kolo (TRIAL), nebo jakékoliv MTB kolo (ENDURO), včetně helmy. Nášlapy nedoporučujeme.
− Startuje se hromadným startem
− Kontrolní úsek měří 3-4 km v rámci okruhu pro MTB XC závod Pražského poháru za běžného provozu !!
− Kontrolní úseky jsou projety v každém kole 1x
- Počet úseků bude upřesněn dle počtu jezdců 3-5x
− Rychlost proje� okruhu určuje pořadí jezdce na kontrolním úseku. (první kdo projede okruh může první vjet do kontrolního úseku dle řazení
před startem) a je hodnoceno v rámci celkového závodu odečtením trestných bodů:
Body za čas:
1.-10 bodů
2. -8
3. -6
4. -5
5. -5
6. -4
7. -4
8. -3
9. -3
10. -2
11. -2
12. -2
13. -1
14. -1
15. -1
16. 0
− Jezdci musí kontrolní úsek absolvovat ihned po příjezdu ke startu, nebo dle pořadí v kterém přijeli. Ke vje� do úseku
vyzve vždy rozhodčí při spuštění časomíry. Pokud jezdec nevjede do sekce přepouš� automa�cky místo
dalšímu v pořadí.
− Celkový čas závodu je 30 min. Čas může být upraven dle počtu startujících.
− Po překročení celkového času bude za každou minutu přičten jezdci 1 trestný bod (tb.) do maximálního času 80 min.
− Měření pomocí stopek.
KONTROLNÍ ÚSEK:
− Na proje� kontrolního úseku má jezdec max. 1 min.
− V případě nesplnění obdrží 10 tb*.
− Každý dotek těla o zem, nebo překážku v úseku je penalizován 1 tb. (maximálně 10 tb.)
− Pád, nebo vyje� z úseku je hodnoceno 10 tb. a jezdec musí sekci opus�t.
− Při vynechání kontrolního úseku, nebo přenášení kola v úseku je jezdec vyloučen ze závodu.
− V kontrolním úseku mohou být vždy jen dva jezdci. Další jezdec je vpuštěn po 1 min., nebo na
rozhodnu� rozhodčího.
− Pokud druhý jezdec v úseku dožene prvního jezdce, ten je následně s 10 tb ze sekce vyloučen a musí
druhého jezdce pus�t (rozhodčí může zastavit čas do odchodu prvního jezdce).
− Pokud nemůže jezdec z technického důvodu vjet do úseku při vyzvání rozhodčím, přenechává
automa�cky svou pozici jezdci za ním.
− Délka úseku 30-40 m.
*tb – trestné body
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KATEGORIE / CATEGORIES
NEDĚLE
SUNDAY

Kategorie UCI C1 + volné kategorie
Categories UCI C1 + OPEN categories

10.06.2018

Kategorie / categories:
ELITE 26“,
ELITE 20“
WOMEN
Open kategorie / Open categories
EXPERT
HOBBY
OPEN

Typ závodu / type of event

UCI C1 + Open categories

Pořadatel / organisator

MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY

Datum / date

10.6.2018

UCI komisař / UCI Commissaire

Thomas Fisch

Organizátor / organisator
contact

Vlas�slav Kabeláč Čiháček - 608959098 - info@mtbtrial.cz

Časomíra / timing & results

WEBAZ s.r.o. / TM Servis - the technical mo�on s.r.o.

Závod / race

UCI C1 ELITE 26“ + ELITE 20“
2 kola / laps, 5 sekcí / sections + 1 ﬁnalové kolo / ﬁnal lap for TOP 3 riders
Open categories + UCI C1 WOMEN
3 kola / laps, 5 sekcí / sections

Čas registrace a startu viz. úvodní stránka / time of registration and start of categories on ﬁrst page.

Závod se jede dle pravidel UCI / race is according UCI regulations.

h�p://www.uci.ch/mm/Document/News/Rulesandregula�on/16/91/28/7-trials-ENGversionv5-redmodiﬁca�ons-le�column.dp_English.pdf

Nejlepší 3 jezdci obdrží věcné ceny a trofeje / TOP 3 riders gain material prices and trophies.

MTB & TRIAL Mraveniště Říčany
08.05.2018

