
PROPOZICE ČESKÉHO POHÁRU A ČESKÉHO POHÁRU 

MLÁDEŽE YOUTH GAMES 2022  

VE VELKÉ BYSTŘICI 
 

Pořadatel: ÚAMK – AMK BIKETRIAL KLUB OLOMOUC, IČ 750 955 81 

Kontakt: Sídlo: Jasmínová 549, 796 07 Držovice, kontaktní osoba: Jakub Valenta,  

telefon: +420 601 353 160, e-mail: klub@biketrial-olomouc.cz, web: www.biketrial-olomouc.cz 

Místo konání 
soutěže 

Zámecké náměstí, Velká Bystřice (Registrace, časomíra, sekce) 49.5939586N, 17.3584342E 
Areál „Skalka“, Velká Bystřice (Sekce) 49.5983947N, 17.3594325E 

Datum soutěže Sobota 28.5.2022 

Ředitel 
soutěže 

Jakub Valenta Traťový komisař Tomáš Buriánek 

Časoměřič, 
výsledky 

Ing. Radek Janka Zdravotník Ondřej Kováč 

Harmonogram 
soutěže, 
celkový čas 
soutěže 

9:00 Zahájení registrace. Konec registrace vždy 15 minut před startem dané kategorie 

10:00 Start kategorií Poussin, Youth Girls, Girls, OPEN-bílá 

12:00 Start kategorií Benjamin, Minime, OPEN-modrá, OPEN-zelená 

13:00 Start kategorií Promesa, OPEN-oranžová 

14:00 Start kategorií Cadet, Elite 20“ Elite 26“, Women, Expert 

17:00 Přepokládané vyhlášení výsledků. 

Minimální čas na soutěž pro každou kategorii je 120 minut. Časy mohou být posunuty 
s ohledem na počet závodníků a průběh soutěže. Případné změny budou komunikovány na 
časomíře. 

Trať 7 kontrolních úseků na 2 kola = 14 sekcí. Sekce je možné absolvovat v libovolném pořadí. 
Mimo kategorie Promesa a OPEN-oranžová jsou všechny sekce společné pro všechny 
kategorie.  

Vypsané 
kategorie 

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) 

Youth Girl (bílá, 9-11 let) 

Girls (růžová, 12-16 let) 

 

ČESKÝ POHÁR: 

Elite 20“, Elite 26“ (žlutá) 

Elite Women (růžová E) 

Expert (červená) 

 

OPEN:  

oranžová, bílá, modrá, zelená bez věkového omezení 

  

mailto:klub@biketrial-olomouc.cz
http://new.biketrial-olomouc.cz/


Hodnocení 
soutěže 

Soutěž je pořádána podle platných pravidel Cyklotrialových her mládeže pod Českým svazem 

cyklistiky. Body za umístění jsou licencovaným jezdcům započítávány do celoročního seriálu. 

Soutěž je nominační na UCI TRIALS WORLD YOUTH GAMES a UCI URBAN CYCLING 

WORLD CHAMPIONSHIPS. 

V kategoriích Promesa, Poussin, Youth Girls a OPEN oranžová jsou vyhlášeni všichni 

účastníci, v ostatních kategoriích jsou vyhlášeni jezdci na prvních třech místech. 

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 Jezdci s licencí snížené startovné 300,- Kč, jezdci bez licence plné startovné 400,- Kč. 

Přihlášky Přihlašování do soutěže je možné při registraci na místě závodu. 

Příjezd a 
parkování 

Parkování je možné na parkovišti přímo u Zámeckého náměstí nebo v ul. Pivovarská (Pozor, 

od Zámeckého náměstí není ulice průjezdná. Průjezd je pouze v jednom směru z ul. 

Kozinova!). V případě obsazení obou parkovišť je možné parkovat přímo u Areálu „Skalka“, 

kde mohou parkovat i obytné vozy a karavany (bez připojení k el. energii a pitné vodě). 

https://mapy.cz/s/matugesaku 

Závěrečné 
informace 

Cesta ze Zámeckého náměstí do Areálu „Skalka“ a zpět bude vyznačena. Přísný zákaz 

přesunu mezi sekcemi mimo vyznačené cesty! 

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

změny propozic budou vyvěšeny u startu. 

 

https://mapy.cz/s/matugesaku

