Bližší informace k cyklotrialovému exhibičnímu závodu:
V rámci doprovodného programu Velké ceny města Úval proběhne cyklotrialový exhibiční závod.
Účast přislíbili nejlepší jezdci Českého poháru a členové reprezentačního týmu ČR v Trialu pod
mezinárodní cyklistickou federací. Účast přislíbil i bývalý mistr světa v této cyklistické disciplině.
Jednou větou se dá říci, že cyklotrial je cyklistický sport, kde jezdec na speciálně upraveném kole
překonává v daném časovém limitu extrémní překážky tak, aby se překážek dotýkal pouze
pneumatikami a jezdec je penalizován trestnými body, pokud se dotkne země / překážky jakoukoliv
částí těla, nebo kola.
Jezdci se budou snažit překonat oficiální České rekordy v různých trialových skocích. Soutěž o
překonání rekordů bude v disciplínách, které jsou pro běžného cyklistu dost neuvěřitelné: Skok vysoký
- skok do dálky z místa – stabilita na zadním kole na velmi malé ploše (3 dm2). Závod bude rozdělen
do tří bloků o délce cca 15 -20 min.

Současné rekordy a pravidla v daných disciplínách:
1)
Přeskok s převýšením 20" - přeskok z pevné překážky na druhou s převýšením 60 cm. Překážky musí být z dřevěného
materiálu, mít obě ostré úhly ... palety, dřevěné krychle, atd.. K sobě natočené stěny musí být ploché bez výčnělků. Povrh
dopadu nelakovaný a bez otvorů, kvůli bezpečnosti jezdců. Pokus je považován za platný, pokud jezdec provede přeskok
podle pravidel UCI a končí seskokem z dopadové překážky na zem.
Stávající rekord: nebyl zatím stanoven
Přeskok s převýšením 26" - přeskok z pevné překážky na druhou s převýšením 60 cm. Překážky musí být z dřevěného
materiálu, mít obě ostré úhly ... palety, dřevěné krychle, atd.. K sobě natočené stěny musí být ploché bez výčnělků. Povrh
dopadu nelakovaný a bez otvorů, kvůli bezpečnosti jezdců. Pokus je považován za platný, pokud jezdec provede přeskok
podle pravidel UCI a končí seskokem z dopadové překážky na zem.
Stávající rekord: nebyl zatím stanove
2)
Stabilita na zadním kole 20" + 26" - jezdec musí vyskočit a balancovat na kůlu ve výšce min. 30cm a průměru 20cm, pouze s
využitím zadního kola. Je povolen pouze 1 pokus za 10min. Pokus začíná dotekem zadního kola kůlu a končí dotekem
zadního kola země.
Stávající rekord: Petr Jeřicha 26sec.
3)
Skok bokem přes pásku 26" / Sidehop 26"
Skok bokem je prováděn přes volně položenou laťku / napnutou pásku (doporučeno z hlediska bezpečí jezdce), mezi dva
stojany s vyznačenou vzdáleností od země. Postačující je dvojí nezávislé přeměření výšky pásky, po provedeném posledním
platném pokusu. Jezdec musí po překonání pásky dopadnout bez šlápnutí nohy na zem a zůstat stát 5sec v pedálech.
(Soutěž bude probíhat formou skoků na obě strany). Rekord bude počítán na lepší stranu vítěze)
Stávající rekord: Vlastislav Kabeláč Čiháček 127cm
Skok bokem přes pásku 20" / Sidehop 20"
Skok bokem je prováděn přes volně položenou laťku / napnutou pásku (doporučeno z hlediska bezpečí jezdce), mezi dva
stojany s vyznačenou vzdáleností od země. Postačující je dvojí nezávislé přeměření výšky pásky, po provedeném posledním
platném pokusu. Jezdec musí po překonání pásky dopadnout bez šlápnutí nohy na zem a zůstat stát 5sec v pedálech.
(Soutěž bude probíhat formou skoků na obě strany). Rekord bude počítán na lepší stranu vítěze)
Stávající rekord: Petr Jeřicha 120cm

