COVID BMX CUP - Volný závod
POŘADATEL :

Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - oddíl BMX

DATUM KONÁNÍ :

sobota -

FUNKCIONÁŘI :

Ředitel závodu
Sportovní komisař
Asistent sport. komisaře
komentátor
Administrátor

MÍSTO KONÁNÍ :

bikrosová dráha U Čimického Háje, Praha 8

KATEGORIE :

jezdci s platnou licencí BMX pro rok 2020 :
6, 7, 8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, Men 17+, Cruiser
Kategorie příchozích: B-8, B9+, MTB

SYSTÉM :

KsK, 3 jízdy , dále KO + velké finále - závod se jede na čipy

13.6.2020
Martin Karlík
Lukáš Sokol
David Herrman
Lukáš Beděrka
dle SK BMX ČSC

v případě součtu se jede čtvrtá jízda jako finálová
STARTOVNÉ :

250,-Kč , 100,-Kč příchozí/ závod

Předregistrace proběhne online na email: holuha@seznam.cz za celý oddíl najednou
do 10.6.2020 a uhradí v den závodu za všechny přihlášené jezdce. Odkaz na přihlášku:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzb3Vib3J5cHJvb2ZpY2lhbG5pd2VifGd4OjI0MzE5YjE5MGQ0MzA4MjI

Pokud by se přihlásilo více jezdců a tím pádem by počet účastníků překročil 500 osob,
bude závod rozdělen do dvou dnů. Upřesnění bude vydáno 11.6.2020.

CENY :

do 5. místa (B6 do 8.místa), M17+, Cruiser -finanční odměny
Men 17+ :
2000,-/1500,-/1200,-/800,-/500,- Kč
CR
1500,-/1000,-/500,-/300,-/300,- Kč

Na vyhlášení vítězů se musí jezdec dostavit v závodním oblečení
POJIŠTĚNÍ :

každý jezdec vlastní úrazovou pojistku

OBČERSTVENÍ :

zajištěno v areálu BMX po celou dobu závodů

ČASOVÝ ROZVRH :
08,00 - 09,00 - prezentace jezdců
09,00 - 09,50 - trénink Blok 1 (20 minut volný, 30 minut povinný)
10,00 - start hlavního závodu kat-6,7,8,9/10, příchozí+CR
13:00 - vyhlášení výskedků Blok 1
13:30 - 14:20 - trénink Blok 2 (20 minut volný, 30 minut povinný)
14:30 - start závodu kategorie 11/12,13/14,15/16,17+, MTB

blok 1
blok 2

příchozí, 6, 7/8, 9/10, CR
11/12,13/14, 15/16, M 17+, MTB

Pořadí kategorií bude upřesněno v den závodu
Kemping v blízkosti dráhy omezen
Přihlášení nejpozději do 10.6.2020 na e-mail: bmxbohnice@seznam.cz
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.

