ČESKÁ BMX LIGA 2019
5. závod
Pořadatel závodu:
Datum konání:
Ředitel závodu:
Sportovní komisař:
Asistent sport. komisaře:
Komentátor:
Administrátor:
Místo konání:

Nižbor BMX Racing Team, z.s.
sobota 22. června 2019
Ing. Martin Barabáš, MPA
Petr Šimůnek
Lukáš Sokol
Tomáš Martinkovič
dle Sportovní komise BMX ČSC
Panská louka, Nižbor (50.0008339N, 14.0011222E)

Bikrosová dráha:
Délka bikrosové dráhy je 360 metrů, 8 drah, minimální šířka je 5 metrů, převýšení je
maximálně 6,5 metru, challenge sekce a pro-sekce, povrch je z drceného vápence,
zatáčky jsou asfaltové a ze zámkové dlažby, automatické startovací zařízení.
Kategorie:
Jezdci s platnou licencí BMX pro rok 2019 – 6, 7, 8, 9 / 10, Cruisers, 11 / 12, 13 / 14,
15 / 16 a M 17+.
Kategorie příchozích – MTB, příchozí mladší (do 8 let) a příchozí starší (nad 8 let).
Systém závodu:
KsK na 5 jízd + dále systém KO + velké finále. V případě součtu se jede šestá jízda
jako finálová.
Během závodu bude využíváno automatické zpracování pořadí jezdců, tj. čipy jsou
pro tento závod nutné.
Startovné: Kč 250,- pro kategorie Challange, Kč 300,- pro kategorii M17+.
Kč 150,- pro příchozí + Kč 100,- zapůjčení čipu (vratná kauce Kč 500,-).
Pojištění:

Každý jezdec má vlastní úrazovou pojistku.

Časový rozvrh:
08:45 – 10:15 hod.
10:00 – 10:30 hod.
10:30 – 11:00 hod.
11:05 hod.
11:15 hod.

Registrace jezdců.
Trénink bloku A (10 min. volný, 20 min. povinný).
Trénink bloku B (10 min. volný, 20 min. povinný).
Rozprava sportovního komisaře s jezdci.
Start závodu.

Blok A – MTB, příchozí, 6, 7, 8, 9 / 10, 11 / 12 (Cruisers).
Blok B – 13 / 14, 15 / 16, M 17+, Cruisers.
Pořadí kategorií na startu:
Příchozí mladší, příchozí starší, příchozí MTB, 6, 7, 8, 9 / 10, Cruisers, 11 / 12, 13 /
14, 15 / 16, M 17+. Pořadí kategorií na startu může upravit hlavní rozhodčí dle počtu
jezdců.
Ceny:
Udělovány v rozsahu dle Prováděcích pokynů pro rok 2019. Na vyhlášení vítězů se
musí jezdec dostavit v závodním oblečení.
Občerstvení: Zajištěno v areálu Panská louka po celou dobu závodů.
Trénink:
Bikrosová dráha bude otevřena pro volný trénink v pátek 21. června 2019 od 17:00
hod. do 19:30 hod. Trénink bude probíhat bez startovacího zařízení a po celou dobu
nebude přítomno zdravotnické zabezpečení. V případě nepříznivého počasí bude
trénink zrušen.
Parkování a kemp:
Parkovací místa budou vyhrazena v rámci areálu Panská louka, na přilehlých
komunikacích a parkovišti. Prostor pro karavany, obytná vozidla a stany bude
vyhrazen v okolí bikrosové dráhy. Příjezd je možný již v pátek 21. června po 16:00
hod. Pořadatel nezajišťuje připojení k elektrické energii.
Ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo závod odvolat, zrušit nebo změnit časový program a
systém závodu v případě krajně nepříznivého počasí nebo jiných okolností, které by
mohly ohrozit regulérnost závodu nebo zdraví a bezpečnost jezdců.
Informace:
V případě jakéhokoliv dotazu, či nějaké nejasnosti, kontaktujte pro bližší informace
níže uvedeného člena oddílu:

Ing. Martin Barabáš, MPA
T: (+420) 604 677 857
E: barabas@bmxnizbor.cz

………………………………….
Ing. Martin Barabáš, MPA
ředitel závodu

