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NEDĚLE
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 Kategorie dětí jsou děleny dle věku:
- 5-7let - startovné 50,-
- 8-10let - startovné 50,-
- 11-13let - startovné 50,-
- 14-15let - startovné 50,-

Kategorie dospělých jsou děleny podle typu 
kola (16-99let - nad 100 let s vyjímkou):
- fullsuspension - startovné 100,-
- hardtail - startovné 100,-

Chlapci i dívky budou vyhlašováni v 
samostatných kategoriích. U dospělých 
budou ženy vyhlašovány dle účasti jezdkyň.

Odměněni jsou vždy první 3 jezdci v 
kategorii medailí/pohárem a věcnou cenou.

Obě dospělé kategorie obdrží pricemoney 
5.000,- CZK - dělené pro první 3 jezdce.

Jezdec se do závodu přihlašuje na místě. Pro start dětí je třeba 
podpis zákonného zástupce, jméno, adresa, e-mail a povinné 
vybavení:
-helma
-kolo bez technických vad
-doporučené jsou chrániče kolen a páteřák

Čas pro přihlášení dospělý je 09:00 - 13:30
Trénink je možný dopoledne, v pauze po dětských závodech, nebo 
v sobotu.

Start závodu dětí je 1 hodina po skončení MTB dětských závodů - 
předpokládaný start 14:00

Start závodu dospělých je po Bunnyhop contestu (MTB) a rekordu ve 
skocích na Trialovém kole - předpokládaný start 16:00

Předpokládaný čas rekordů a Bunnyhop contestu je 15:00-16:00

Děti jedou 2x kvalifikační kola s jedním finálovým kolem na čas.

Dospělý jezdci jedou 2x kvalifikační kolo s postupem do finále které se 
jede formou vyřazovacího pavouka. 
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Veškeré otázky posílejte na: info@mtbtrial.cz

Na místě je přítomen zdravotník.


