Podmínky pro účast při závodech :

STŘEDOEVROPSKÝ POHÁR, O ŠTÍT MĚSTA PARDUBIC
30. a 31. 5. 2020
1. Závody se vzhledem k vládním nařízením pojedou v upraveném režimu a jsou určeny POUZE
PRO ZÁVODNÍKY.
2. Přihlášení i průběh závodů bude probíhat podobně jako při ME.
3. Areál bude oplocen - brána pro vstup/ výstup.
4. Předregistrace proběhne online prostřednictvím emailu na našich webových stránkách
www.bmxpardubice.cz. Zde si prosím stáhněte tabulku k vyplnění s registračními údaji.
Předregistraci provede zástupce klubu (podobně jako při ME) a v den závodu se pak dostaví k
registraci k uhrazení starovného. Zde také obdrží pásky pro jezdce a trenéry ( 10 závodníků / 1
trenér). TATO REGISTRACE JE ZÁVAZNÁ. DEDLINE 27.5. 2020 12:00 hodin. Startovné
bude uhrazeno za VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ jezdce. Od 27.5. 2020 12:00 hodin již NELZE
jezdce odhlásit ani přihlásit.
5. Vyplněný registrační formulář posílejte na email: zdenekmerta57@gmail.com.
6.

V areálu bude možnost postavení si klubového stanu - ten je určen pouze pro závodníky a
trenéry.

7. V případě, že stát povolí akce do 500 účastníků, pojedou se dva závody - jeden v sobotu a
jeden v neděli (v běžném režimu - rozjížďky, finále, vyhlášení).
8. Pokud stát povolí akce pouze do 100 lidí, pojede se jen jeden závod, ale bude rozdělen do
dvou dnů a do dopoledního a odpoledního bloku - upřesníme po 25.5. 2020.
9. Závody se pojedou BEZ čipů - 11 kategorií.
10. K dispozici bude i ozvučení závodů, včetně komentátora.
11. Základní občerstvení je zajištěno pro jezdce i doprovod (výdej bude rozdělen).
12. Účast všech je v rouškách povinná. Jezdec v helmě roušku mít nemusí, při odložení helmy,
ale již ano.
13. Dezifekce v areálu k dispozici.
14. Toalety budou rozděleny - v areálu pro jezdce + trenéry + organizátory, před areálem pro
ostatní doprovod.

15.Parking je určen POUZE pro OSOBNÍ AUTOMOBILY, elektřina k dispozici
nebude, KEMPOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO!!!
16. V pátek 29.5.2020 trénink NEBUDE.

Dne: 10.5.2020

TJ BMX Pardubice z.s.
předseda klubu
Zdeněk Merta

