
MTB & TRIAL Mraveniště Říčany     
09.04.2019 

 
 

 

PROGRAM DEN 1  /  SCHEDULE DAY 1 

 

PROGRAM DEN 2  /  SCHEDULE DAY 2 

   

SOBOTA 
SATURDAY 

08h00 - 9h30  
 Registrace závod UCI C1 + volné kategorie 
Registration for UCI C1 + other categories

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

1/2 finále UCI C1 + závod volné kategorie
1/2 finals UCI C1 + other categorie

Finálové kolo UCI C1
Final lap UCI C1

PUMPTRACK závody a další čás� programu
PUMPTRACK race and other parts of event

      
 

01.06.2019 
09h30 - 10h00 

 
 

 
10h00 - 13h00 

 
 

 
14h00 - 14h40 

 
 

 
14h40 - 15h30 

   

 

 
15h30

15h30

  

  

Následuje slavnostní vyhlášení vítězů
Followed by awards ceremony

 

   

NEDĚLE  
SUNDAY  

08h00 - 09h30 
 Registrace pro závod Mistrovství Středních Čech + volné kategorie a zahraniční jezdci
Registration for Central Bohemian championships + other categories include international

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

Mistrovství Středních Čech + volné kategorie a zahraniční jezdci
Central Bohemian championships + other categories include international riders

MTB race + Kids race a další čás� programu
MTB race + Kids race and other parts of event

      
 

02.06.2019 
09h30 - 10h00 

 
 

 
10h00 - 13h00 

 
 

 
Whole day  

 
 

 

  

  

Následuje slavnostní vyhlášení vítězů a volné ježdění
Followed by awards ceremony and free riding 

 

  

 UŽITEČNÉ INFORMACE  / USEFUL INFORMATION 

Místo konání   / Event location     

Webové stránky   / Event website www.ricanskeslapacky.cz   -   update 1 month before compe��on 

     REGISTRATION        

 ON SITE / info@mtbtrial.cz

STARTOVNÉ / STARTING FEE

200,- / 10 EUR per DAY  

 

49.967917, 14.686609 | Riders parking - Na Vyhlídce street, Tehov 251 01

1.-2.6.2019
ŘÍČANY - TEHOV

UCI C1
MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ČECH
CENTRAL BOHEMIAN CHAMPIONSHIPS



MTB & TRIAL Mraveniště Říčany     
09.04.2019 

 

KATEGORIE  /  CATEGORIES  

 

KATEGORIE  /  CATEGORIES  

 

   

   

SOBOTA 
SATURDAY 

 
 

MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ČECH
CENTRAL BOHEMIAN CHAMPIONSHIPS 

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)

VOLNÉ KATEGORIE budou postaveny tak, aby se svezli 
i začátečníci.
OPEN categories will be made easy for all level riders. 

ELITE 26“   - vyhlašován mistr středních čech
ELITE 20“   - vyhlašován mistr středních čech

ČERVENÁ / RED KIDS (15-16 let) - vyhlašován vítěz závodu 
ZELENÁ / GREEN  - vyhlašován vítěz závodu
ZELENÁ / GREEN KIDS (13-14 let) - vyhlašován vítěz závodu
MODRÁ / BLUE  - vyhlašován vítěz závodu
MODRÁ / BLUE KIDS (11-12let)      - vyhlašován vítěz závodu 
BÍLÁ / WHITE KIDS (9-10let)         - vyhlašován vítěz závodu
PŘÍCHOZÍ / NO ARROWS  - vyhlašován vítěz závodu
    

      
 

01.06.2019  
 

  
 

  
 

 
 

KATEGORIE UCI C1 + VOLNÉ KATEGORIE
CATEGORIES UCI C1 + OPEN CATEGORIES

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)

VOLNÉ KATEGORIE budou postaveny tak, aby se svezli 
i začátečníci.
OPEN categories will be made easy for all level riders. 

ELITE 26“  -  ŽLUTÁ / YELLOW - UCI C1
ELITE 20“  -  ŽLUTÁ / YELLOW - UCI C1
WOMEN   -  RŮŽOVÁ / PINK - UCI C1

+ VOLNÉ KATEGORIE / OPEN CATEGORIES
ČERVENÁ / RED  - vyhlašován vítěz závodu
ČERVENÁ / RED KIDS (15-16 let) - vyhlašován vítěz závodu 
ZELENÁ / GREEN  - vyhlašován vítěz závodu
ZELENÁ / GREEN KIDS (13-14 let) - vyhlašován vítěz závodu
MODRÁ / BLUE  - vyhlašován vítěz závodu
MODRÁ / BLUE KIDS (11-12let)      - vyhlašován vítěz závodu 
BÍLÁ / WHITE KIDS (9-10let)         - vyhlašován vítěz závodu
PŘÍCHOZÍ / NO ARROWS  - vyhlašován vítěz závodu

VOLNÉ KATEGORIE budou postaveny tak, aby se svezli i začátečníci.
OPEN categories will be made easy for all level riders  

      
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

   

NEDĚLE  
SUNDAY  

02.06.2019 

 

 

 

  

   

 

  

 

1.-2.6.2019
ŘÍČANY - TEHOV

UCI C1
MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ČECH
CENTRAL BOHEMIAN CHAMPIONSHIPS



MTB & TRIAL Mraveniště Říčany     
09.04.2019 

 

PRAVIDLA  /  REGULATIONS 

 

   

 
 Závod se jede dle klasických pravidel UCI určených pro závody mimo Mistrovství světa a světového poháru. Jezdec s 

nejnižším počtem bodů vítězí. Pád je konec jezdce v sekci, maximum bodů je 5 na sekci, Průjezd sekce je 2 minuty.
h�ps://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regula�ons-
-right-column/14.09.2018---7-trials-eng-version-v3---right-column.pdf?sfvrsn=8cf2bbd_6 

Race is according classic non-World championships or World cup UCI rules. Rider with lowest score wins, maximum penalty 
points per section is 5, time for section 2 minutes.
https://www.uci.org/docs/default-source/rules-and-regulations-
-right-column/14.09.2018---7-trials-eng-version-v3---right-column.pdf?sfvrsn=8cf2bbd_6

Maximum bodů v sekci / maximum penalty poins:   5 trestných bodů / penalty points
Čas na proje� sekce / time limit for section:    2:00 min.
Počet kol / Number of laps:    2x + 1 finale round for TOP 3 riders
      3x for other categories
Celkový čas závodu / time race:     180min. 
Počet sekcí / number of sections:    5

Závod se jede na vlastní nebezpečí startujících. 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 a náhradní kolo musí být uloženo na registraci 
po celou dobu závodu.  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.

The race is at its own risk for the start. The organizer is not responsible for any damage to health. Competitors must have a bike helmet for the whole race !!! The 
starting number is unacceptable for another person and the spare bike must be stored for registration throughout the race. 
Competitors under the age of 18 may only compete with the written consent of the legal guardian. All photos and video footage taken during the race may be the 
organizer of your own work without any fee. Organizer and reserves the right to make changes to the race schedule. The race is reported in any weather.
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ŘÍČANY - TEHOV

UCI C1
MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ČECH
CENTRAL BOHEMIAN CHAMPIONSHIPS



MTB & TRIAL Mraveniště Říčany     
09.04.2019 

 

KATEGORIE  /  CATEGORIES     

 
 KATEGORIE UCI C1 - SOBOTA 

CATEGORIES UCI C1 - SATURDAY 

KATEGORIE MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ČECH
CATEGORIES CENTRAL BOHEMIAN 
CHAMPIONSHIPS + INTERNATIONAL ELITE

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
   

 

Kategorie / categories:
ELITE 26“,
ELITE 20“  
WOMEN  

  

Kategorie / categories:
ELITE 26“,
ELITE 20“  

  

Typ závodu / type of event UCI C1 + Open categories + Central Bohemian Championships

MTB & TRIAL MRAVENIŠTĚ ŘÍČANY

1-2.6.2019

Thomas Fisch 

Pořadatel / organisator

Datum / date

UCI komisař / UCI Commissaire

Vlas�slav Kabeláč Čiháček - 608959098 - info@mtbtrial.cz Organizátor / organisator 
contact

WEBAZ s.r.o. / TM Servis - the technical mo�on s.r.o.Časomíra / timing & results

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

 

Závod / race

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.

  

 

1.-2.6.2019
ŘÍČANY - TEHOV

UCI C1
MISTROVSTVÍ STŘEDNÍCH ČECH
CENTRAL BOHEMIAN CHAMPIONSHIPS


