
 

 

PROPOZICE  
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CYKLOTRIALU 

VESELÍ NAD MORAVOU – 19. 6. 2021 
 

Pořadatel: SC Biketrial Veselí nad Moravou, Boženy Němcové 1279, 698 01 Veselí nad Moravou 

 

http://www.biketrialveselinadmoravou.cz/ 

biketrialveselinadmoravou@gmail.com 

Místo konání: Veselí nad Moravou, 48.9475444N, 17.3894444E 

Datum soutěže: Sobota, 19.6.2021 

Ředitel soutěže: Richard Daněk Traťový komisař: David Kalaš 

Časoměřič, výsledky Radek Janka Zdravotník: Kamila Neumannová 

Harmonogram soutěže, 

celkový čas soutěže 

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!  

8:00 - zahájení registrace. Konec registrace vždy 15.minut před startem příslušné 

kategorie. 

9.00h - START kategorií: Poussin, YouthGirls, Promesa, Junior, Expert (2x6 sekcí) 

120.min 

11.00h - START kategorií: Elite 20”,Elite 26” , Women, Benjamin, Cadet ( 2x6 sekcí) 

120.min  

13.00h - START kategorií: Minime, Girls, OPEN (oranžová,bílá,modrá,zelená) ( 2x6 

sekcí) 120.min  

16.00h – předpokládané vyhlášení výsledků 

-časy mohou být posunuty s ohledem na počet závodníků a průběh soutěže! 

Trať 

Závod se jede na 6 sekcí, 2 okruhy, délka okruhu 200m. Průjezd sekcí v libovolném 

pořadí. Trať složená z umělých překážek i přírodních překážek (palety, pneumatiky, 

klády, kameny). 

http://www.biketrialveselinadmoravou.cz/
mailto:biketrialveselinadmoravou@gmail.com


Vypsané kategorie 

 

MČR mládeže v cyklotrialu: POUSSIN (bílá, 9 - 10let) BENJAMIN (modrá, 11-12 let), 

MINIME (zelená, 13-14 let), CADET (černá, 15-16 let), GIRLS (růžová, 9-16 let), YOUTH 

GIRLS (bílá, 9-11 let), 

MČR v cyklotrialu: ELITE 20”, ELITE 26” (žlutá),WOMEN (růžová E), JUNIOR (červená), 

EXPERT (Červená) 

OPEN CYKLOTRIAL(oranžová,bílá ,modrá, zelená), Expert (červená) PROMESA 

(oranžová, 5-8 let) 

Hodnocení soutěže Soutěž je pořádána podle Pravidel cyklotrialu pod Českým svazem cyklistiky 

Startovné 
Startovné je stanoveno pro všechny kategorie na 300 Kč.  

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

Licence 

Pro účast (hodnocení) v MČR je nutná licence ČSC. Účast v soutěži je ale možná i bez 

licence bez nároku na vyhodnocení. Open kategorie možné bez licence. Zzákonný 

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

Přihlášky 
Přihlašování do soutěže je možné předem na výše uvedených kontaktech nebo v den 

konání při registraci na místě závodu. 

Občerstvení, WC Občerstvení a WC bude zajištěno v místě závodu. 

Závěrečné informace 
Soutěž se koná za každého počasí. K dispozici hygienické zázemí a občerstvení. 

Případné změny propozic budou vyvěšeny u startu. 

Příjezd a parkování 

Příjezd bude vyznačen ve Veselí nad Moravou. Bude značen od směru Hodonín, 

Uherské Hradiště, Kyjov a Nové Mesto nad Váhom. Možnost parkování karavanů, 

bez elektřiny. 

PŘÍJEZD DO VESELÍ OD KYJOVA JE DO 28.6. UZAVŘEN!  

 

  Uherské Hradiště → 

  Nové Město nad Váhom→ 

 ←  Hodonín 



Možnost ubytování Penzion Javorník – http://www.penzion-javornik.cz/ 

Penzion Hermína – http://herminapenzion.cz/ 

Penzion U Hroznu – http://www.penzionuhroznu.cz/ 

Penzion Baťův kanál – http://www.penzion-batuvkanal.cz/ 

 

 


