PROPOZICE
WALKING TRIAL CUP TEHOV
ZÁVOD KATEGORIE OPEN
18.6.2016 (sobota)
ORGANIZÁTOR ZÁVODU:
Trial klub Mraveniště / TRIALSHOW.cz tým
Vlastislav Kabeláč Čiháček – 608959098 – cihi@trialshow.cz
Lukáš Valný – 777663933 – luky@trialshow.cz
Závod je pod záštitou starosty obce TEHOV.
MÍSTO: NA VYHLÍDCE 285, TEHOV 25101
Parking možný v ulici (zákaz stání před vjezdy na parcely)

TRAŤ:
1x okruh cca 3-4km
6-8 sekcí, některé bez označení páskou. Konec závodu bude vyhlášen dle harmonogramu
dětského závodu.
Kámen, klády, pražce, hlína, lesní povrch
START DĚTSKÉHO ZÁVODU 13:00 s následným vyhlášením všech jezdců Trialu i dětských
kategorií.
START TRIALOVÉHO ZÁVODU 14:00, předpokládaný dojezd 16:30-17:00.

KATEGORIE:
Elite 26“ – elitní jezdci na horských kolech
Elite 20“ – elitní jezdci na dvacetipalcových speciálech
Expert – středně pokročilí jezdci bez rozdílu kategorie
Hobby – děti, ženy a začátečníci
Jezdci mohou startovat bez licencí ČSC / UCI. Pro jezdce bez licence platí povinné úrazové
pojištění.
DĚTSKÉ KATEGORIE budou rozděleny dle účasti a věku těch, co dorazí. Od odrážedel až po
malá dvacetipalcová dětská kola.

PRAVIDLA DĚTSKÝ ZÁVOD:


Kategorie dle věku a typu kola / odrážedla



Závod je formou sprintu po rovině (ul. Na Vyhlídce)



Jede se formou rozjížděk – klasický pavouk, kdy 1-2 postupují do finále



Jezdci startují podle počtu ve skupinách dle kategorií



Start možný jen v doprovodu rodičů či zákonného opatrovníka



Start na vlastní nebezpečí (rodiče chytají i ošetřují)



Helma povinná. Rukavice a chrániče (dlouhé kalhoty) vítány.

PRAVIDLA TRIALOVÝ ZÁVOD:


Jedná se o závod podle upravených OPEN FREE pravidel.



Jezdci startují podle počtu ve skupinách dle kategorií, nebo hromadně



Čas na sekci je 2minuty



Sekci jezdec může absolvovat 3x. Započítávají se dva nejlepší průjezdy.

 Jezdec sbírá body průjezdem branek (žlutá 20, červená 10, modrá 5 + bonusová 50) po
dobu 2 minut. Započítávají se pouze branky, kdy jezdec přetne pomyslnou spojnici mezi
šipkami při jednom pokusu přední i zadní osou kol. Započetím pokusu je bráno protnutí
spojnice jednou z os kol (předního či zadního). Případné opakování není možné, ale jezdec
může pokračovat v jízdě bez bodů za danou trojici branek. Jezdec s nejvíce body vyhrává.
 Jezdec nezískává body za branku v případě, že při pokusu o průjezd, šlápne, dotkne se
jinou částí kola než plášti překážky či rámu. Pokud osy přetnou postranní pásku či kolík, nebo
spadne. V takovém případě musí vynechat tuto „trojici“ branek a jít na následující, ale i přes
pád může pokračovat v sekci.
 Branky jsou řazeny za sebou po výše zmíněných trojicích a je tedy možné zvolit pouze
jednu z branek těsně sousedících (branky budou značeny číslem).
 V případě pádu může jezdec nasednout a pokračovat od startovního bodu sekce
v daném časovém limitu 2minut, ale sbírá body pouze za dosud neprojeté branky.
PRINCIP je tedy takový, že na protnutí branky má jezdec jen jeden pokus, ale není limitován
pádem, šlápnutím a může se plně soustředit na strategii a sbírání bodů. Stejně jako ve
videohrách.
ORGANIZÁTOR NEZAJIŠŤUJE občerstvení ani jiné služby. WC je příroda, nebo veřejné obecní
toalety nad čističkou, záchranná služba Říčany na telefonu 155, nebo 323 602 612
CENY v hodnotě 10.000,- od TRIALSHOW.cz a značek POC / NANOPROTECH či e-shopu
FUNTOWN. První tři místa obdrží poháry / medaile.
JEZDCI startují na vlastní nebezpečí.

