BMX racing kids Grand Challenge
Závod výhradně pro kategorie Challenge, v původním termínu mistrovství světa, koná se pod
záštitou Italské cyklistické federace a je otevřen mezinárodní účasti
ORGANIZÁTOŘI :

Team BMX Verona
BMX Racing Kids

DATUM KONÁNÍ:

od úterý - 17.8. 2021
od čtvrtka - 19.8. 2021

ROZHODČÍ :

ředitel závodu:
Paolo Fantoni
rozhočí budou nominování Italskou komisí
komentátor:
administrátor:

DRÁHA

Mike Markham
David Průša

BMX Olympic arena Verona, Via Sogare 1, Verona, Itálie
web události: www.facebook.com/BMXracingKidsChallenge/
mail:
teambmxverona@gmail.com

bmxracingkids@gmail.com
Location GPS: 45,4331127 N, 10,9605860E
KATEGORIE :

Boys
Girls
Men
Women
Cruiser

pro soutěžní kategorie pouze jezdci s platnou licencí pro rok 2021
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
17-24, 25+
17+
Men 17-34, 35-44, 45+ , Women 17+

(kategorie mohou být podle situace a počtu účastníků pro závod spojeny, vyhlášeny však
budou samostaně)
kategorie do 6ti let jede jako nesoutěžní, pouze rozjížďky, ceny pro všechny účastníky
SYSTÉM :
KsK na 3 jízdy + po té přechod na KO (1/4,1/2, finále)
(dle počtu účastníků bude rozhodnuto, zda se pojede na čipy)
STARTOVNÉ :

50,-Eur

pro všechny soutěžní kategorie

(6ti letí zdarma)
místo pro stan 3x3 50Eur (jeden manažerský vstup), 6x3 100Eur (dva manažerské vstupy)
Přihlášky za klub posílejte do 30.7.včetně, spolu s dokladem o platbě na
teambmxverona@gmail.com
Přihlašovací formulář ke stažení na: bit.ly/Challenge-registration
Pro individuální registraci, či pokud budete chtít vytvořit skupinu jezdců napříč kluby, pište nejprve mail na
bmxracingkids@gmail.com

CENY :

Poháry do 8. místa pro všechny kategorie
Vítězové všech kategorií budou dekorováni mistrovským dresem

Prize money pro kategorie 13-16
Na vyhlášení výsledků se musí jezdec dostavit v závodním oblečení
POJIŠTĚNÍ: každý jezdec musí mít vlastní úrazovou pojistku s mezinárodní platností
OBČERSTVENÍ: zajištěno v rámci divácké zóny areálu
ČASOVÝ PROGRAM:
17.8. - Akreditace, Trénik s rampou - dle bloků
18.8. - warm up, závod Blok 1 a 2, vyhlášení
19.8. - warm up, závod Blok 3 a 4, vyhlášení
(ve středu 16.8. bude dráha volně přístupná pro neorganizovaný trénink bez rampy, časové rozpětí bude upřesněno)

Přesný harmonogram bude zveřejněn po ukončení registrace.
BLOK 1
Challenge 7-12
BLOK 2
CRUISER
BLOK 2
Challenge 13-16
BLOK 4
Men 17-34, 35+ , Women 17+
Pořadí kategorií může být změněno v den závodu hlavním komisařem.
ZÁVĚREČNÉ

Organizátoři mají právo závod zrušit či odložit z důvodů

USTANOVENÍ:

špatných povětrnostních podmínek či jiných důvodů, ohrožující
zdraví a bezpečnost jezdců nebo regulérnost závodu.

info: Boris Moravec - telefon 734856554
mail: bmxracingkids@gmail.com

ředitel závodu:
Paolo Fantoni

