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S L O V E N S K Ý   Z V Ä Z   C Y K L I S T I K Y 
  

S L O V E N S K Á   A S O C I Á C I A   B M X 
 

SÚŤAŽNÝ  PORIADOK  BMX  NA  ROK  2015 
 
1. PRAVIDLÁ SÚŤAŽÍ BMX 
Všetky preteky (kolá) súťaže Slovenský pohár BMX, majstrovstvá Slovenska jednotlivcov a preteky s medzinárodnou 
účasťou konané na území Slovenskej republiky, riadia sa týmto súťažným poriadkom a  medzinárodnými pravidlami 
UCI BMX a UEC BMX na rok 2015. 
 
2. RIADENIE SÚŤAŽÍ 
Pre  každé preteky  konané na  území Slovenska,  musí ich usporiadateľ, najmenej 4 týždne pred ich uskutočnením, 
predložiť  na schválenie návrh rozpisu pretekov vo dvoch vyhotoveniach, poverenému zástupcovi Slovenskej asociácie 
BMX (SA BMX) v športovo-technickej komisii (ŠTK) Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).  Majstrovstvá Slovenska a 
Slovenský pohár BMX riadi športovo-technická komisia BMX SZC (SA BMX). 
Športový klub, ktorý má v Slovenskom pohári BMX najmenej jedného pretekára, a pretekári bez klubovej 
príslušnosti (BKP), poukážu neodkladne, najneskôr do termínu konania prvých pretekov Slovenského pohára 
BMX, účastnícky poplatok 66,50€ na účet SA BMX. Účastnícke poplatky sa použijú ako príspevok 
usporiadateľom pretekov na prípravu trate BMX a na zakúpenie športových trofejí na záverečné vyhodnotenie 
Slovenského pohára BMX. Možná je platba bankovým prevodom na účet SA BMX: číslo účtu 0011478798/0900, 
IBAN: SK48 0900 0000 0000 1147 8798, variabilný symbol IČO klubu, konštantný symbol 558 alebo platba 
v hotovosti tajomníčke SA BMX (Ing. Jane Grznárovej). 
 
3. LICENCIE  
Licencia Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) je preukaz, ktorý potvrdzuje, že jej držiteľ je členom Medzinárodnej 
cyklistickej federácie (UCI) a Slovenského zväzu cyklistiky. Držiteľom licencie SZC môže byť len osoba, ktorá má 
slovenské občianstvo, čo táto osoba, okrem iných záväzkov, potvrdzuje svojim podpisom na licencii SZC. Táto licencia 
oprávňuje jej držiteľa (športovca, funkcionára a pod.), po splnení určitých stanovených  podmienok (napr. zaplatenie 
štartovného a pod.), zúčastňovať sa na cyklistických pretekoch vo všetkých odvetviach a disciplínach cyklistiky 
(cestnej, dráhovej, horskej, sálovej, BMX, cyklotrial, cyklokros) na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Pre 
vydávanie licencií pretekárom BMX, rozhodcom, trénerom a iným funkcionárom a členom klubov BMX, platí 
Licenčný poriadok Slovenského zväzu cyklistiky (viď www.cyklistikaszc.sk). V Licenčnom poriadku SZC sú o. i. 
uvedené aj poplatky za vystavenie licencie. 
  
4. VEKOVÉ KATEGÓRIE A BICYKLE BMX 
Pre súťaže BMX, ktoré budú usporiadané v Slovenskej republike, sú na rok 2015  vypísané nasledovné  vekové 
kategórie : 
• CHLAPCI:  B6 (5 a 6 roční), B7-8 roční, B9-10, B11-12, B13-14, B15-16 roční – 6 kategórií 
• JUNIORI (vek 17-18 rokov) a MUŽI (muži M19+ a elite – vek 19 a viac rokov) – 1 spoločná kategória 
• CRUISER:  CR do 16 rokov (CR14-), CR 17-29 r. (CR29), CR nad 29 r. (CR30+ masters)  – spolu 3 kategórie 
• DIEVČATÁ: súťažia s chlapcami  o 1 rok  mladšími 
• JUNIORKY (vek 17-18 rokov) a ŽENY (vek 19 a viac rokov) – 1 spoločná kategória  
 
 Pre  zaradenie pretekára a  pretekárky do vekovej  kategórie je  rozhodujúci vek,  ktorý dovŕši v roku 2015. 
 Jazdec musí mať najmenej 5 rokov, aby mohol pretekať na pretekoch BMX UCI, UEC a SZC. Najmenej 5 

rokov znamená reálny kalendárny vek v deň kedy sa preteky konajú. 
 Štart vo vyššej vekovej kategórii v pretekoch BMX povoľuje predseda Komisie rozhodcov a športovo technickej 

BMX SZC podľa zásad uvedených v Športovo technických predpisoch SZC (ŠTP SZC), časť 2.8, bod 2.8.3. na 
základe žiadosti na tlačive „Predčasný definitívny prechod do vyššej vekovej kategórie“. Toto tzv. postaršenie je po 
schválení platné v danom roku na všetky preteky Slovenského pohára BMX, na majstrovstvá Slovenska BMX  
jednotlivcov, na majstrovstvá Slovenska BMX v časovke. Striedavý štart vo vyššej vekovej kategórii pre BMX 
neplatí. 

 Štart vo výkonnostne vyššej kategórii CRUISER: pre pretekára z kategórie cruiser 30+ masters (nad 29 r.) je 
možný prechod do kategórie cruiser 29 (17-29 r.) na základe jeho žiadosti na tlačive „Prechod do výkonnostne 
vyššej kategórie cruiser“. Tento prechod je po schválení platný v danom roku na všetky preteky Slovenského 
pohára BMX, na majstrovstvá Slovenska BMX jednotlivcov, na majstrovstvá Slovenska BMX v časovke (striedavý 
štart nie je možný). 

 Pretekári v kategóriách CHLAPCI, DIEVČATÁ, JUNIORI a MUŽI, JUNIORKY a ŽENY jazdia na bicykloch 
BMX s veľkosťou kolies do 20" (nominálny priemer kolesa). V kategóriách CRUISER sa jazdí na bicykloch BMX 
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cruiser s veľkosťou kolies nie menej ako 22 1/2“ (57 cm) – skutočný priemer, a nie viac ako 26" – nominálny 
priemer kolesa. 

 
5. PODMIENKY NA UTVORENIE KATEGÓRIE NA PRETEKOCH A VYHODNOCOVANIE 

PRETEKOV: 
a) V jednotlivých vyššie uvedených kategóriách CHLAPCI (okrem kategórie B6), musí byť na pretekoch 

prezentovaných   najmenej 5 pretekárov, aby boli tieto jednotlivé kategórie na pretekoch utvorené a samostatne 
vyhodnotené. V kategórii B6 stačí, aby boli zaprezentovaní najmenej traja pretekári – s výnimkou M-SR 
jednotlivcov, na majstrovstvá Slovenska BMX v časovke, kde musí byť aj v kategórii B6 zaprezentovaných 
najmenej 5 pretekárov.  

       Riešenie situácie, keď po ukončení prezentácie na pretekoch, nie sú vytvorené podmienky na utvorenie kategórie 
podľa predchádzajúceho bodu a) : 
1a)  ak kategória (napr. chlapci B7-8) nenapĺňa najmenší počet 5 pretekárov,  bude táto kategória  zaradená  do 
najbližšej vekovo vyššej kategórie (B9-10) – podľa bodu č. 4. V takomto prípade nebudú zlúčené kategórie 
vyhodnotené osobitne, (výnimkou sú M-SR jednotlivcov). Aj  body do súťaže Slovenského pohára sa započítajú 
všetkým takto spojeným  pretekárom podľa ich výsledkov v rozjazdách a podľa konečného poradia v pretekoch, 
bez ohľadu  na ich pôvodnú vekovú kategóriu. Na M-SR jednotlivcov môžu byť obe spojené kategórie 
vyhodnotené osobitne, keď každá z nich má najmenej troch pretekárov z troch rôznych klubov, (Športovo 
technické predpisy SZC časť III., str. 16). 
2a)  ak  aj po zlúčení kategórií  podľa predchádzajúceho bodu 1a)  nie  sú splnené podmienky na utvorenie  
kategórie (najmenej 5 pretekárov), budú obe  kategórie zaradené do ďalšej najbližšej vekovo vyššej kategórie 
a nevyhodnocujú sa osobitne, (výnimkou sú M-SR jednotlivcov). Aj  body do súťaže Slovenského pohára sa 
započítajú všetkým takto spojeným pretekárom podľa ich výsledkov v rozjazdách a podľa konečného poradia v 
pretekoch, bez ohľadu  na ich pôvodnú vekovú kategóriu. Na M-SR jednotlivcov môžu byť spojené kategórie 
vyhodnotené osobitne, keď každá z nich (alebo niektorá z nich) má najmenej troch pretekárov z troch rôznych 
klubov, (Športovo technické predpisy SZC časť III., str. 16). 

b) V spojenej kategórii JUNIORI/MUŽI musí byť na pretekoch zaprezentovaných najmenej 5 pretekárov, aby bola 
táto kategória na pretekoch utvorená, čo platí aj pre M-SR jednotlivcov,  majstrovstvá Slovenska BMX v časovke. 

c) Ak kategória J/M nenapĺňa najmenší počet 5 pretekárov,  bude táto kategória  zaradená  do najbližšej vekovo 
nižšej kategórie CHLAPCI – podľa bodu č. 4. 
1c)  Keď v takto spojenej kategórii, napr. J/M+B15/16, bude v kategórii B15/16 zaprezentovaných najmenej 5 
pretekárov, bude na pretekoch Slovenského pohára vyhodnotená iba kategória B15/16, (bez pretekárov kategórie 
J/M). Pretekárom kategórie J/M sa do súťaže Slovenského pohára započítajú body podľa ich poradia v rozjazdách 
a podľa ich  konečného poradia v pretekoch. Do vyhodnotenia M-SR jednotlivcov sa im konečné výsledky 
započítajú, keď v kat. J/M budú najmenej traja pretekári z troch rôznych klubov (ŠTP SZC časť III., str. 16), alebo 
keď v tejto kat. budú traja juniori (alebo traja muži) z troch rôznych klubov.  Pretekárom kategórie B15/16  sa do 
súťaže Slovenského pohára, na vyhodnotenie M-SR jednotlivcov započítajú body podľa poradia kategórie B15/16  
v rozjazdách (bez kategórie J/M) a podľa konečného poradia kategórie B15/16 v pretekoch, (bez kategórie J/M). 
2c)  Keď v takto spojenej kategórii, J/M+B15/16, bude  osobitne v oboch kategóriách zaprezentovaných po menej 
ako 5 pretekárov, nemôžu byť takto zlúčené kategórie vyhodnotené osobitne v pretekoch Slovenského pohára. Na 
M-SR jednotlivcov bude osobitne vyhodnotená tá kategória ktorá, bude mať najmenej troch pretekárov z troch 
rôznych klubov (alebo obe kategórie, keď každá z nich bude mať najmenej troch pretekárov z troch rôznych 
klubov),  (ŠTP SZC časť III., str. 16). 
3c) V prípade ak po spojení kategórií J/M+B15/16 (podľa bodu 1c alebo 2c) bude v nasledujúcej kategórii 
B13/14 zaprezentovaných menej ako 5 pretekárov, nebude sa kategória B13/14 v takomto prípade spájať 
s už spojenou  kategóriou J/M+B15/16, ale sa spojí s kategóriou nižšou, t.j. B11/12. Dôvodom je v tomto 
prípade už veľký vekový a výkonnostný rozdiel jazdcov kategórie J/M a B13/14. 

d) V jednotlivých kategóriách CRUISER (podľa bodu 4), musia byť zaprezentovaní najmenej 5 pretekári, aby 
boli tieto jednotlivé kategórie na pretekoch utvorené a samostatne vyhodnotené, čo platí aj pre vyhodnotenie 
M-SR jednotlivcov, M-SR BMX v časovke. 
1d) V prípade, ak sa napr. v kategórii CR29 zaprezentuje menej ako päť pretekárov a v kategórii CR30 piati 
pretekári, budú štartovať spoločne, ale na pretekoch Slovenského pohára bude vyhodnotená iba kategória CR30 
(bez pretekárov kategórie CR29). Pretekárom kategórie CR29 sa do súťaže Slovenského pohára započítajú body 
podľa ich poradia v rozjazdách a podľa ich  konečného poradia v pretekoch. Do vyhodnotenia M-SR jednotlivcov 
sa kategórii CR29 konečné výsledky započítajú len v tom prípade ak v kategórii CR29 štartovali najmenej traja 
pretekári z troch rôznych klubov (ŠTP SZC časť III., str. 16). Pretekárom kategórie CR30 sa do súťaže 
Slovenského pohára, na vyhodnotenie M-SR jednotlivcov započítajú body podľa poradia kategórie CR30  
v rozjazdách (bez kategórie CR29) a podľa konečného poradia kategórie CR30 v pretekoch, (bez kategórie CR29). 
2d) Vyššie uvedené platí analogicky, ak sa v kategórii CR30 zaprezentuje menej ako päť pretekárov a v kategórii 
CR29 piati pretekári. 
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3d) Keď napr. v spojenej kategórii CR29/CR30 bude v oboch kategóriách zaprezentovaných po menej ako 5 
pretekárov, nemôžu byť zlúčené kategórie vyhodnotené osobitne v pretekoch Slovenského pohára. Aj  body do 
súťaže Slovenského pohára sa započítajú všetkým takto spojeným pretekárom podľa ich výsledkov v rozjazdách 
a podľa ich konečného poradia v pretekoch, bez ohľadu  na ich pôvodnú vekovú kategóriu. Na M-SR jednotlivcov 
bude osobitne vyhodnotená tá kategória ktorá, bude mať najmenej troch pretekárov z troch rôznych klubov (alebo 
obe kategórie, keď každá z nich bude mať najmenej troch pretekárov z troch rôznych klubov),  (ŠTP SZC časť III., 
str. 16). 
4d)  V prípade zlučovania kategórií CR14 a CR29 platia analogicky pravidlá uvedené v bodoch 1d, 2d, 3d. 

e) V spojenej kategórii JUNIORKY/ŽENY musí byť na pretekoch Slovenského pohára a na pretekoch M-SR 
klubových družstiev prezentovaných najmenej 5 pretekárok, aby bola kategória utvorená a samostatne 
vyhodnotená. Ak neutvoria takúto kategóriu, súťažia pretekárky v spoločnej kategórii B15/16. V tomto prípade 
nebudú vyhodnocované osobitne, (výnimkou sú M-SR jednotlivcov). Na pretekoch M-SR jednotlivcov musia byť 
prezentované najmenej 3 pretekárky z troch rôznych klubov, aby táto kategória bola na pretekoch samostatne 
vyhodnotená  (ŠTP SZC časť III., str. 16). 

 
6. ŠTARTOVÉ ČÍSLA 
Pretekári medzinárodných kategórií elite men, elite women, junior men, junior women, sú pre účasť na pretekoch 
seriálu majstrovstiev Európy BMX  (European Elite/Junior Championship Series), MS, SP-Supercros BMX, povinní 
požiadať SA BMX, prostredníctvom svojho klubu, o pridelenie medzinárodného štartového čísla. To ešte pred 
podaním žiadosti o licenciu SZC, pretože toto číslo je súčasťou údajov na licencii. To isté musia urobiť aj pretekári 
medzinárodných kategórií challenge, ktorí chcú štartovať na Európskych pretekoch Challenge (EPCh), na Európskom 
Challenge-ri (ECh) a na Svetovom Challenge-ri (SCh). O pridelenie medzinárodného štartového čísla bude možné 
požiadať SA BMX aj individuálne v priebehu roka. Pridelenie medzinárodného čísla vybavuje predseda Komisie 
BMX  SZC u vedúceho administrátora Komisie UEC-BMX. Národné štartové čísla pre domáce športové súťaže BMX, 
platné po celý rok 2015, prideľuje predseda Komisie BMX SZC. Za pridelenie štartového čísla zaplatí žiadateľ (klub 
alebo pretekár) jednorazový poplatok 3,50 €, na účet č. 0011478798/0900, konštantný symbol 558, variabilný symbol: 
IČO klubu, špecifický symbol: dátum narodenia pretekára (napr. 01052000). Keď poplatok platí klub za viac 
pretekárov, špecifický symbol neuvádza, ale predsedovi Komisie BMX SZC pošle menoslov pretekárov.  Poplatok je 
možné zaplatiť do pokladne  SA BMX aj v hotovosti. 
Národné prioritné čísla budú pridelené pretekárom, ktorí sa v konečnom vyhodnotení Slovenského pohára 2014  
umiestnili  na 1.až 3. mieste v príslušnej vekovej kategórii. 
 Priorita priradených čísiel : 
• Medzinárodné prioritné číslo podľa umiestnenia na MS BMX a na Svetovom Challengeri BMX 

v predchádzajúcom roku:  1 až  8 (pravidlá UCI BMX) 
• Medzinárodné prioritné číslo podľa umiestnenia na ME BMX a na Európskom Challengeri BMX 

v predchádzajúcom roku:  11 až 18 (pravidlá UCI BMX) 
• Národné prioritné číslo podľa umiestnenia v Slovenskom pohári BMX v predchádzajúcom roku – pre kategórie 

uvedené v bode č. 4 tohto súťažného poriadku: 
• mladší pretekári: 101-103 
• starší pretekári:  111-113  
Všetci pretekári, ktorí chcú štartovať na pretekoch BMX, musia v dostatočnom časovom predstihu požiadať 
o pridelenie štartového čísla, na príslušnom tlačive „Žiadosť o pridelenie štartového čísla“ (tlačivo je na 
www.bmx-slovakia.sk). Na pretekoch BMX konaných na území Slovenska je pretekár povinný štartovať  so 
štartovým  číslom,  ktoré  mu na základe uvedenej žiadosti pridelil predseda Komisie BMX SZC. Toto štartové 
číslo má pretekár BMX napísané v Zozname pretekárov BMX 2015, zverejnenom na www.bmx-slovakia.sk  
 
7. TABUĽKA SO ŠTARTOVÝM ČÍSLOM 
Pretekári musia používať tabuľku a číslo vo farebnej kombinácii predpísanej pre kategóriu, v ktorej pretekajú, 
nasledovne (Pravidlá UCI MX): 
Kategórie challenge: 
• CHLAPCI, MUŽI (vrátane juniorov): žltá tabuľka, čierne číslice 
• DIEVČATÁ, ŽENY (vrátane junioriek): modrá tabuľka, biele číslice 
• CRUISERS: červená tabuľka, biele číslice 
Kategórie majstrovské: 
• MUŽI ELITE, ŽENY ELITE, ELITE CRUISER MUŽI, ELITE CRUISER ŽENY: biela tabuľka, čierne číslice 
• JUNIOR MUŽI, JUNIOR ŽENY, JUNIOR CRUISER MUŽI, JUNIOR CRUISER ŽENY: čierne tabuľky, biele 

číslice 
Hrúbka čiary číslice štartového čísla je min. 1cm, výška je min. 8cm. Pridelené štartové číslo je umiestnené v strede 
tabuľky. Miesto na tabuľke, pripravené ako podklad pre číslo, musí byť zbavené značiek, nálepiek a ostatných 
prekážok, ktoré by znemožňovali čitateľnosť číslic. Tabuľka má výšku 20-25cm a šírku 25-30cm. Je zhotovená 
z ohybného plastu. Pripevňuje sa pevne na riadidlá bicykla spredu. Horná hrana tejto číselnej tabuľky nemôže 

http://www.bmx-slovakia.sk/
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presahovať nad chránič rozpery na každých riadidlách, ktoré majú rozperu (Pravidlá UCI BMX). Pretekár je povinný 
obstarať si tabuľku s prideleným číslom sám. 
V prípade ak usporiadateľ pretekov dodáva na svojich pretekoch tabuľky s číslom, jazdci nesmú poškodiť, znehodnotiť 
alebo odstrániť nálepky alebo značky pridané na týchto číselných tabuľkách (Pravidlá UCI BMX). 
Ak sa v cieli pretekov používa foto systém, každý bicykel používaný v pretekoch musí mať aj bočnú tabuľku (tabuľky), 
s prideleným číslom, umiestnenú hneď za trubkou riadenia (hlavového zloženia). Číslice sú čierne na bielom podklade 
(pre všetky kategórie sú farby rovnaké).  Číslice sú vysoké najmenej 8cm a široké 1cm (Pravidlá UCI BMX). 
 
8. TECHNICKÁ KONTROLA BICYKLOV A VÝSTROJA 
Túto kontrolu vykonávajú námatkovo funkcionári ŠTK BMX SZC (SA BMX) a hlavný rozhodca pretekov v pred 
štartovom  priestore, prípadne po  dojazde pretekárov do cieľa. 
 
9.  ÚČASŤ NA PRETEKOCH V SR 
a) Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov sú otvorenými pretekmi, na ktorých môžu štartovať nielen pretekári, ktorí sú 
držiteľmi licencie Slovenského zväzu cyklistiky. Zahraniční pretekári však nemôžu získať titul majstra Slovenska a 
byť vyhodnotení na medailovom mieste. V prípade, že sa umiestnia v celkovom poradí na niektorom z prvých troch 
miest M-SR, budú vyhodnotení osobitne. Toto osobitné vyhodnotenie zabezpečí usporiadateľ majstrovstiev. 
Všetky ostatné preteky BMX organizované na území Slovenska sú voľne prístupné aj pre zahraničných pretekárov 
s licenciou UCI, vrátane vyhodnocovania v konečnom poradí seriálu pretekov.  
 
10. ZOZNAM PRETEKOV BMX, KTORÉ ORGANIZUJE SZC A SA BMX 
a) Slovenský pohár (SL.P), v roku 2015 ako seriál 8-ich pretekov, (vrátane M-SR jednotlivcov), z ktorých body sa do 

celkového vyhodnotenia započítajú ako 4. kolo SL.P. 
b) Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov  (jednorazové preteky) 
c) M-SR BMX v časovke (jednorazové preteky), časomieru na  M-SR BMX v časovke zabezpečuje organizátor 

pretekov. 
d) Majstrovstvá jednotlivých krajov alebo oblastí (v prípade, že sa kluby prihlásia ako ich usporiadatelia). 
 
11. SYSTÉM PRETEKOV 
A) V prípade ak sa jednotlivé kolá pretekov Slovenského pohára usporiadajú ako súčasť seriálu pretekov 
s medzinárodnou účasťou, jazdia sa podľa  medzinárodných pravidiel UCI BMX (systém KO), pokiaľ  sa spoloční 
organizátori  nedohodnú inak.  
Na  takých pretekoch je povinnosťou riaditeľa pretekov a hlavného športového rozhodcu dodržať hlavne : 
a) systém pretekov vylučovacím spôsobom KO v počte jázd – 3 kvalifikačné rozjazdy, ďalšie finálové jazdy – 

v každom nasledujúcom kole len 1 jazda (napr. 1/16, 1/8, 1/4, 1/2 a finále). 
b) rozpisy s postavením na štarte: 823, 761, 635, 517, 482, 356 , 274, 148, (v prípade dohody kvalifikácie na 5 

rozjázd, sú rozpisy: 14637, 27458, 36185, 41726, 58273, 63814, 72541, 85362).  
c) pri viacerých skupinách  rozpis pretekárov do jednotlivých skupín rovnomerne z každej krajiny 
d) pri rovnosti bodov v kvalifikačných jazdách rozhoduje o poradí v skupine lepšie umiestnenie v poslednej jazde 
e) postavenie na štarte pri  finálových jazdách si pretekári vyberajú podľa poradia vyjazdeného v predchádzajúcich                     

jazdách. 
 
B)  Na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov a na pretekoch Slovenského pohára, sa preteká  systémom každý 
s každým (KSK) – pri počte nad 8 pretekárov v kategórii, alebo modifikáciou tohto systému – systém KSK/5+1 – pri 
počte do 8 pretekárov v kategórii. Pretekári sa  nenasadzujú podľa priority. Zapisovači  rozpíšu pretekárov podľa 
poradia z prezenčných listín do tabuliek  systému každý s každým. Odporúča sa jednotné  tlačivo, ktoré ako vzor  na 
jednotlivé kluby zašle predseda Komisie BMX SZC. V prípade,  že sa systém  KSK a KSK/5+1 dohodne aj  na 
pretekoch  s medzinárodnou účasťou, nerobí sa  nasadzovanie  pretekárov do rozjázd podľa krajín. 
Pri počte viac ako 8 pretekárov v kategórii sa preteká systémom KSK. Pri použití systému  KSK sa kvalifikačné jazdy 
jazdia  na 5 rozjázd. Za umiestnenie v nich, dané poradím v akom prejdú cieľom, dostanú pretekári body – za 1. 
miesto 1 bod, za 2. miesto  2 body, za 3. miesto 3 body, atď. Súčet týchto bodov z rozjázd  určí poradie, z ktorého do 
hlavného „A“ finále postupuje 6 najlepších  pretekárov, ktorí dosiahnu  v rozjazdách najnižší súčet bodov.  
 V prípade rovnosti bodov tu o poradí, a teda aj o postupe do hlavného „A“ finále, ako aj o zaradení do ostatných 
postupových jázd (finále D, C, B), rozhoduje : 
f) vyšší počet lepších umiestnení 
g) lepšie umiestnenie v poslednej vzájomnej jazde 
h) ak sa v priebehu rozjázd spoločne nestretnú – športový rozhodca rozhodne losovaním 
Finálovú  osmičku  vytvoria  prví 6 pretekári z vyhodnotenia kvalifikačných jázd, doplnení o 2 najlepších pretekárov z 
postupovej jazdy – finále B. Obdobne sa postupuje, ak  sú vytvorené  ďalšie finálové  jazdy C, D...Všetky postupové 
jazdy (finále D, C, B) a finálová jazda (A) sú jednokolové. Vo všetkých finálových jazdách (D, C, B, A) si pretekári 
postavenie na štarte vyberajú podľa poradia vyjazdeného v predchádzajúcich jazdách. 
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Pri počte 8 a menej pretekárov v kategórii sa preteká systémom KSK/5+1. Pri systéme KSK/5+1 sa jazdí na 5 rozjázd 
+ 1 finálovú jazdu. Za umiestnenie v rozjazdách, dané poradím v akom prejdú cieľom, dostanú pretekári body – za 1. 
miesto 1 bod, za 2. miesto 2 body, za 3. miesto 3 body, atď. Súčet týchto bodov z rozjázd  určí poradie, v akom si 
pretekári vo finálovej jazde vyberajú postavenie na štarte. Šiesta jazda je finálová a určuje konečné umiestnenie 
v pretekoch. 
Pri oboch systémoch (KSK a KSK/5+1) pretekári v rozjazdách, t. j. v každej z piatich jázd, získajú tzv. prídavok bodov 
za každú jazdu, (zostupne) – za 1. miesto 8 bodov,  2. miesto 7 bodov, 3. miesto 6 bodov, ... 8. miesto 1 bod.  Súčet 
získaných prídavkov bodov za jednotlivé jazdy a počet získaných bodov za konečné umiestnenie v pretekoch, dáva 
konečný počet bodov, ktoré pretekár dostane za jedno kolo seriálu pretekov Slovenského pohára do celkového 
vyhodnotenia SL.P. BMX. 
 
Pri usporiadaní pretekov je nevyhnutné dodržať nasledovné zásady:  
i)  V prípade neprítomnosti pretekára na štarte je organizátor povinný  vyhlásiť neprítomnosť pretekára rozhlasom s 

čakacou dobou 1 minúta od výzvy. Ak sa napriek tomu  pretekár nedostaví na štart, posudzuje sa to podľa bodu m 
alebo n. 

j) V prípadoch, ak má pretekár technickú poruchu na bicykli, alebo je ošetrovaný, s predpokladom pokračovať 
v pretekoch, má hlavný športový rozhodca povinnosť predĺžiť čakaciu dobu až na 5 minút, pokiaľ mu dôvody 
neprítomnosti pretekára na štarte dopredu oznámi vedúci klubu, tréner, pretekár alebo iný poverený člen klubu.   

k) Ak sa pri odštartovaní jazdy bez pretekára dopustí chyby organizátor, je povinnosťou športového rozhodcu 
nariadiť opakovanie jazdy s primeraným časovým odstupom. 

l) Ak v kvalifikačnej jazde viacerí pretekári z dôvodu pádu, zranenia, alebo technickej poruchy neukončia jazdu 
(neprejdú cieľom), sú hodnotení  všetci počtom bodov ako za posledné miesto.  

m) Pretekár môže vynechať niektorú z kvalifikačných rozjázd a môže absolvovať nasledujúce rozjazdy. Body získané 
v absolvovaných rozjazdách sa  mu započítajú do vyhodnotenia SL.P a M-SR kl. dr. Nemôže však postúpiť do 
nasledujúcich finálových jázd (E, D, C, B, A). 

n) Ak pretekár nenastúpi  na štart v niektorej z finálových jázd, je z pretekov vyradený (diskvalifikovaný). Posledné 
miesto v príslušnej aktuálnej finálovej jazde sa mu započíta len v prípade, ak prítomný lekár jazdu nedoporučí zo 
zdravotných dôvodov, čo  pretekár, vedúci klubu, tréner alebo iný poverený člen klubu, neodkladne oznámi  
hlavnému športovému rozhodcovi. 

 
12. VYHODNOTENIE SLOVENSKÉHO POHÁRA BMX  
Umiestnenie pretekára v jednotlivom kole seriálu Slovenského pohára BMX je dané jeho poradím v „A“ finále, 1.-8. 
miesto, alebo, keď pri počte viac ako 8 pretekárov v kategórii, nepostúpil do A finále, jeho poradím z predchádzajúcich  
finálových jázd (B, C, D) – systém pretekov KSK.  
Pretekárovi sa do celkového vyhodnotenia seriálu SL.P započíta za každé kolo seriálu SL.P (vrátane M-SR 
jednotlivcov) celkový počet bodov získaný v priebehu tohto kola  (vrátane M-SR jednotlivcov), podľa nasledovnej 
tabuľky: 
 
                          body za umiestnenie                body za poradie                        prídavok bodov za každú 
                          v hlavnom „A“ finále:               na ostatných                             kvalifikačnú jazdu:     
                                                                             miestach:                                                                        
                             1. miesto 23 bodov                   9. miesto 8 bodov                       1. miesto 8 bodov 
                             2. miesto 20 bodov                 10. miesto 7 bodov                       2. miesto 7 bodov 
                             3. miesto 17 bodov                 11. miesto 6 bodov                       3. miesto 6 bodov 
                             4. miesto 15 bodov                 12. miesto 5 bodov                       4. miesto 5 bodov 
                             5. miesto 13 bodov                 13. miesto 4 body                         5. miesto 4 body 
                             6. miesto 11 bodov                 14 .miesto 3 body                         6. miesto 3 body 
                             7. miesto 10 bodov                 15. miesto 2 body                         7. miesto 2 body 
                             8. miesto   9 bodov                 16. miesto 1 bod                           8. miesto 1 bod 
 
V prípade, keď je pretekár diskvalifikovaný v priebehu  podujatia (napr. v B finále alebo v niektorej kvalifikačnej 
jazde),  zostanú mu body za  umiestnenie v predchádzajúcich kvalifikačných rozjazdách podujatia. 
Do konečného vyhodnotenia seriálu SL.P sa započítajú aj body z M-SR jednotlivcov a z M-SR klubových družstiev. 
Z celkového počtu 8 pretekov sa jeden najhorší bodový zisk škrtá. 
V konečnom vyhodnotení seriálu  Slovenského pohára,  pri rovnosti bodov o lepšom umiestnení rozhoduje: 
a) vyšší počet lepších bodových ziskov za jednotlivé kolá seriálu SL.P (vrátane M-SR jednotlivcov a M-SR klubových 

družstiev).  
b) lepší bodový zisk na poslednom kole pretekov počítajúcich sa do celkového vyhodnotenia seriálu SL.P 
c) lepší bodový zisk v pretekoch seriálu SL.P (vrátane M-SR jednotlivcov a M-SR klubových družstiev), na ktorých 

sa stretli všetci pretekári, ktorých sa to týka 
d) losovanie 
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13. ŠTARTOVNÉ 
1) Na  pretekoch Slovenského pohára BMX, M-SR jednotlivcov sa  bude vyberať štartovné nasledovne: 
a) pretekári spojenej kategórie juniori/muži s licenciou SZC: 10,- € 
b) pretekári ostatných kategórií s licenciou SZC: 7,- € 
c) pretekári z Českej republiky – rovnako ako slovenskí pretekári (všetky kategórie) 
d) ostatní zahraniční pretekári – kategórie juniori/muži 10,- € 
e) ostatní zahraniční pretekári – ostatné kategórie: 7,- € 
2) Na pretekoch  poriadaných na úrovni oblastí (krajské, voľné a pod.) výšku  štartovného stanoví usporiadateľ 

v rozpise pretekov. 
3) Štartovné na  pretekoch spoločných medzinárodných  pohárových súťaží (preteky s medzinárodnou účasťou) 

stanovia osobitne usporiadatelia týchto pretekov. 
4) Výška štartovného na  pretekoch uvedených v medzinárodnom kalendári UCI BMX a UEC BMX je stanovená 

v medzinárodných pravidlách UCI BMX a UEC BMX. Na tieto preteky, v termíne najneskôr 1 mesiac pred ich 
konaním, je pretekár povinný poslať športovému riaditeľovi SZC-BMX  prihlášku a zároveň zaplatiť aj stanovené 
štartovné. Toto štartovné sa spolu s hromadnou prihláškou posiela usporiadateľovi pretekov (alebo ho poverený 
člen výpravy odovzdá usporiadateľovi pri prezentácii). Pri neúčasti pretekára sa v žiadnom prípade, ani zo 
zdravotných dôvodov, štartovné nevracia späť (rozhodnutie Výboru UCI BMX). Na pretekoch UEC BMX sa 
štartovné môže vrátiť, keď neúčasť pretekára bola oficiálne písomne (e-mailom, faxom) oznámená 
administrátorovi Komisie UEC BMX, najmenej 48 hod. pred prvým dňom pretekov. 

 
14. CENY 
1) Ceny na M-SR jednotlivcov (pre prvých troch pretekárov z každej kategórie) zabezpečuje SA BMX alebo SZC.  

Víťazi kategórií muži, ženy, juniori, juniorky, cruiser 29, cruiser 30 masters dostanú zlatú medailu a majstrovský 
dres. Víťazi ostatných kategórií, podľa bodu č. 4 tohto súťažného poriadku, dostanú zlatú medailu. Pretekári 
všetkých kategórií na 2. a 3. mieste dostanú strieborné a bronzové medaily. Vo všetkých vyhodnotených 
kategóriách musí byť splnená podmienka, že kategória má najmenej troch pretekárov z troch rôznych klubov, 
(Športovo technické predpisy SZC časť III., str. 16). 

2) Ceny na  M-SR BMX v časovke zabezpečuje organizátor preteku (Víťazi kategórií, podľa bodu č. 4 tohto 
súťažného poriadku, dostanú zlatú medailu. Pretekári všetkých kategórií na 2. a 3. mieste dostanú strieborné 
a bronzové medaily. Vo všetkých vyhodnotených kategóriách musí byť splnená podmienka, že kategória má 
najmenej troch pretekárov z troch rôznych klubov, (Športovo technické predpisy SZC časť III., str. 16) 
s výnimkou majstrovských dresov pre kategóriu Junior/Elite, ktoré zabezpečí SA BMX, alebo SZC. 

3) Ceny na záverečné  vyhodnotenie  Slovenského  pohára (pre prvých troch pretekárov z každej kategórie) 
zabezpečuje SA BMX. Vyhodnocujú sa len kategórie, v ktorých štartovali pretekári najmenej na 5 kolách SL.P. 
Ceny na  jednotlivé preteky Slovenského  pohára zabezpečuje usporiadateľ pre nasledovné kategórie takto: 

a) v kategóriách chlapci 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, cruiser 14, cruiser 29, cruiser 30 masters, musia byť prví 
traja pretekári z každej kategórie odmenení minimálne medailou. Ak chce usporiadateľ zvýšiť prestíž svojich 
pretekov, môže z vlastných prostriedkov zabezpečiť hodnotnejšie ceny, alebo môže medailové odmeny 
v kategóriách chlapci 13/14, 15/16, cruiser 29, cruiser 30, doplniť finančnou odmenou podľa umiestnenia 
v maximálnej sume 12, 8, 5, 3 eurá, pri počte najmenej 12 pretekárov, alebo 10, 7, 3 eurá pri nižšom počte 
pretekárov. Pretekári kategórií chlapci 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 nesmú byť finančne odmeňovaní. 

b) v spojenej kategórii juniori/muži musí usporiadateľ vyplatiť finančnú odmenu pre prvých 5 pretekárov 
v odstupňovaní podľa umiestnenia  27, 20, 13, 8, 5 eúr, ak štartuje najmenej 12 pretekárov. Pri nižšom počte 
pretekárov sú odmeňovaní len prví 3 pretekári sumou 20, 13, 10 eúr. V rámci svojich možností môže 
usporiadateľ finančné odmeny aj zvýšiť, ale s tým, že pomer odmien podľa umiestnenia ostane zachovaný. 

Vyhodnocovanie jednotlivých pretekov SL. P., M-SR jednotlivcov  sa uskutočňuje podľa bodu č. 5 tohto Súťažného 
poriadku BMX. 
 
15. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRETEKOV 
a) Z dôvodu konania pretekov počas dvoch po sebe nasledujúcich dní je určený tento časový harmonogram:  
 

Deň Prezentácia Štart pretekov 

SOBOTA 11,00-12,00 13,00 
NEDEĽA 8,00- 9,00 10,00 

 
b)   Medzi tréningom a pretekom sa bude konať pohovor s jazdcami a rozhodcami, ktorý vykoná hlavný rozhodca, 
poprípade člen ŠTK a komisie rozhodcov. 
c)  Pretože niektorí pretekári súťažia na pretekoch BMX v dvoch kategóriách (triedach), napr. cruiser do 29 rokov      
a juniori/muži, poradie kategórií na štarte pretekov BMX v SR je nasledovné: CR14-, CR29-, CR30+, B6, B7/8, B9/10, 
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B11/12, B13/14, B15/16, J/M. Po každom kole (kvalifikačnej jazde) nasleduje 10 minútová prestávka. Pred finálovými 
jazdami (D, C, B, A) je minimálne 10 minútová prestávka. 
d)  V prípade, ak usporiadateľ pretekov Slovenského pohára BMX poriada v rámci týchto pretekov aj preteky BMX 
neregistrovaných pretekárov, preteky open alebo preteky MTB (registrovaných alebo neregistrovaných pretekárov), je 
pri vyhodnocovaní pretekov povinný vyhodnotiť najskôr preteky Slovenského pohára BMX a až potom vyhodnotiť 
ostatné preteky. 
 
16. ROZHODCOVIA 
Hlavného rozhodcu na úrovni majstrovských pretekov  BMX (M-SR) a pretekov SL.P deleguje Komisia rozhodcov a 
športovo-technická SZC BMX. Ďalších rozhodcov na tieto preteky zabezpečí organizátor pretekov  a týchto uvedie v  
rozpise pretekov. Pri tomto je bezpodmienečne nutné rešpektovať Športovo technické predpisy Slovenského zväzu 
cyklistiky. 
Hlavný rozhodca hneď po ukončení prezentácie pretekárov prekontroluje a podpíše prezenčné listiny, ktoré potom 
hlavný zapisovateľ pretekov neodkladne vyvesí na informačnú tabuľu. 
Počty rozhodcov a organizátorov na   pretekoch BMX (M-SR jednotlivcov,  klubových družstiev a SL.P):  1 hlavný 
športový rozhodca, 1 hlavný cieľový rozhodca, 2 cieľoví rozhodcovia, 3 traťoví rozhodcovia, 1 hlavný zapisovateľ 
výsledkov, 2 zapisovatelia výsledkov, 1 štartér, 1 pomocník štartéra, 1 organizátor v depe, 1 hlásateľ- komentátor, 1 
riaditeľ pretekov, 1 hospodár pretekov. Všetci vyššie menovaní rozhodcovia a organizátori musia mať platnú licenciu 
Slovenského zväzu cyklistiky a platný rozhodcovský preukaz. Inak im nie je možné poskytnúť odmenu za výkon 
funkcie. Odmeňovanie rozhodcov BMX rieši osobitná smernica  SA BMX – tabuľka, bod 26 tohto Súťažného poriadku 
BMX. 
Zápis o pretekoch vyhotoví  a odošle hlavný rozhodca podľa Športovo technických pravidiel SZC, časť II. 2.11. body č. 
2.15.1. až 2.15.3 
 
17. SCHVAĽOVANIE TRATÍ 
Spôsobilosť trate BMX na usporiadanie pretekov M-SR posudzuje poverený člen ŠTK SZC BMX (SA BMX) najmenej 
štyri týždne pred konaním majstrovských pretekov.  Organizátor každých  pretekov musí  zabezpečiť úpravu  trate na 
úrovni zodpovedajúcej významu a charakteru pretekov.  
Minimálne na pretekoch M-SR musia platiť nasledovné zásady: trať BMX musí byť na štarte široká najmenej 8 m, 
štartový pahorok musí byť široký 10 m, priamy smer dráh vyznačený na štartovom pahorku musí priamo pokračovať 
najmenej za prvú prekážku a len za  týmto miestom sa môže pozvoľne zúžiť na minimálnu šírku 6m, za prvou 
zákrutou a potom až do cieľa nesmie byť trať užšia ako 5m, najmenšia šírka zákruty od jej vnútorného okraja k jej 
vonkajšiemu okraju (vrcholu) nesmie byť užšia ako 5m, prekážky na trati musia byť najmenej o 30 cm širšie ako je trať 
v ich mieste, jednotlivé prekážky (skoky, hrby) musia mať rovnaký profil po celej svojej šírke, povrch trate musí byť 
homogénny na celej šírke trate v ktoromkoľvek jej mieste, povrch trate a prekážok nesmie byť hrboľatý, štartovacia 
rampa (mreža) musí byť široká najmenej 8 m a vysoká najmenej 50 cm, elektronicky ovládané spúšťanie štartovacej 
rampy musí byť doplnené aj mechanicky ovládaným spúšťaním, aby v prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu, 
alebo pri inej poruche automatického ovládania, mohli preteky pokračovať.  
ŠTK SA BMX vyhodnotí kvalitu prípravy trate na preteky a organizáciu jednotlivých pretekov (M-SR a SL.P). Podľa 
toho bude  posudzovať prihlášky na poriadanie pretekov M-SR a SL.P na nasledujúci rok  a na pridelenie  prípadnej 
dotácie na údržbu tratí BMX. 
 
18. POISTENIE PRETEKÁROV 
a) Všetci riadni členovia Slovenského zväzu cyklistiky  sú počas vybraných pretekov BMX, (Slovenský pohár a M-

SR) uvedených v kalendári SZC, poistení podľa poistnej zmluvy pre úrazové poistenie podľa sadzby 5UP, 
uzatvorenej medzi Alianz – Slovenskou poisťovňou, a.s. a SZC, a to v rozsahu a pri podmienkach stanovených 
Všeobecnými poistnými podmienkami pre vyššie uvedené úrazové poistenie. Toto poistenie platí len na území 
Slovenskej republiky. Každému pretekárovi  však odporúčame, aby mal okrem tejto poistky  uzatvorenú tiež 
osobnú úrazovú poistku.  

b) Pre štart  v zahraničí, vrátane Českej republiky, dôrazne odporúčame  uzatvorenie poistky pre športovcov (nie na 
turistiku) na nevyhnutné liečebné  náklady nad rámec  ošetrenia prítomnou zdravotnou službou na  pretekoch. 

c) Základnou  povinnosťou je  mať túto individuálnu poistnú zmluvu pri sebe. 
d) Pri pretekoch  BMX na území Slovenska a v zahraničí, v prípade úrazu pretekára, nevyplývajú pre SZC a pre SA 

BMX žiadne záväzky,  alebo povinnosti. Pretekári štartujú na všetkých pretekoch na vlastné nebezpečenstvo. 
 
19. ODRIEKNUTIE A ZMENA TERMÍNU PRETEKOV 
a) Podľa Športovo technických predpisov SZC, časť II. 2.1, bod č. 2.1.14., sú preteky nahlásené do kalendára SZC  

záväzné. V prípade, že ich klub alebo oddiel nemôže uskutočniť, musí  to písomne nahlásiť najneskôr 30 dní pred 
ich konaním ŠTK SZC a sekretariátu SZC, u ktorých žiadal o zaradenie pretekov do kalendára SZC, (podľa ŠTP 
SZC, časť II. 2.2, bod č. 2.2.6.).  
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b) V prípade, že usporiadateľ pretekov zaradených do kalendára SZC neoznámi nekonanie týchto pretekov najmenej 
do 30 dní pred plánovaným termínom, bude oddiel (klub), ktorý je usporiadateľom pretekov, potrestaný finančnou 
pokutou 100,- eur. V prípade nezaplatenia pokuty nebude oddiel (klub) v nasledujúcom roku zaregistrovaný v SZC 
až do vyrovnania dlhu, (všetko podľa ŠTP SZC časť II. 2.1.., bod 2.1.15.). 

c) Za každú zmenu termínu v schválenom kalendári (SZC) viac ako 6 týždňov pred štartom, bude usporiadateľovi 
uložená pokuta 20,- €. Za zmenu termínu pretekov  menej ako 6 týždňov pred štartom, bude usporiadateľovi 
uložená pokuta 33,- €. V prípade nezaplatenia pokuty nebude oddiel (klub) v nasledujúcom roku zaregistrovaný na 
SZC až do vyrovnania dlhu, (všetko podľa ŠTP SZC časť II. 2.1.., bod 2.1.15.). 

d) V prípade, keď vplyvom nepriaznivého počasia, dôjde k narušeniu pevného povrchu trate, po zvážení 
neprimeraného rizika pre pretekárov, rozhoduje o konaní pretekov, prípadne o ich predčasnom ukončení, hlavný 
športový rozhodca. Ak hlavný športový  rozhodca rozhodne o nekonaní alebo o predčasnom ukončení pretekov, 
žiadny klub, ani  pretekár nemá nárok požadovať náhradu za vzniknuté cestovné a iné náklady. 

 
20. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE PRETEKOV 
Povinnosťou každého usporiadateľa pretekov je zaistiť zodpovedajúce zdravotnícke  zabezpečenie. Na  majstrovských  
pretekoch M-SR a na pretekoch SL.P  musí  byť prítomné sanitné vozidlo a kvalifikovaný zdravotnícky personál. 
 
21. VÝSLEDKY PRETEKOV A ICH VYÚČTOVANIE 
Konečné výsledky  musia byť vyvesené na  oznamovacej tabuli do 30 minút po skončení finálovej (poslednej) jazdy  
pretekov. Len po tomto zverejnení a následnej 10 minútovej čakacej lehote môžu byť odovzdané ceny a poradie môže 
byť napísané do zápisu o pretekoch. Hlavný športový rozhodca do 7 dní zašle správu o výsledkoch a priebehu pretekov 
predsedovi Komisie BMX SZC a predsedovi KR a ŠT BMX. Informačný servis z vyhodnotenia pre 
masovokomunikačné prostriedky poskytne organizátor pretekov predsedovi Komisie BMX SZC (tajomníkovi SA  
BMX) bezprostredne po ukončení  pretekov. 
Vyúčtovanie dotovaných pretekov musí byť vykonané tak, aby bolo do 30 dní po usporiadaní pretekov doručené 
tajomníkovi SA BMX. V prípade, že stanovená lehota nebude dodržaná, usporiadateľ nedostane dotáciu na preteky. 
 
22. PRESTUPY A HOSŤOVANIE 
Pri zamýšľanom prestupe pretekára z jedného klubu do druhého klubu a pri zamýšľanom hosťovaní pretekára v inom 
klube, sa postupuje podľa Prestupového poriadku Slovenského zväzu cyklistiky. 
 
 
23. SCHVÁLENIE 
Tieto vykonávacie  predpisy boli schválené Komisiou rozhodcov a športovo technickou BMX (KR a ŠT BMX). 
Komisia BMX SZC (Výkonný výbor SA BMX) v spolupráci s KR a ŠT BMX má mandát tieto predpisy v priebehu  
sezóny v naliehavých a odôvodnených prípadoch doplniť alebo pozmeniť. V takýchto prípadoch bude o zmenách 
informovať všetky BMX a cyklistické kluby v SR športový riaditeľ BMX SZC (tajomník SA BMX). 
 
24. INFORMAČNÝ SERVIS 
Vždy v piatok od 8,00 do 12,00 hod.  športový riaditeľ BMX SZC (tajomník SA BMX) Ing. M. Rapčan,  tel. 02 
/44456752, mobil 0903703132, domov 02/44883054. 
                                                                        
25. POČET ROZHODCOV A ORGANIZÁTOROV A ICH ODMEŇOVANIE NA PRETEKOCH BMX 
Počet rozhodcov a organizátorov a ich odmeňovanie na pretekoch BMX v SR je uvedené v nasledujúcej tabuľke.  
 

Počet Funkcia Odmena osobu Spolu 
1 športový rozhodca 20,- € 20,- € 
1 organizátor v depe 4,- 4,- 
1 štartér 6,- 6,- 
1 pomocník štartéra 4,- 4,- 
3 traťoví rozhodcovia 4,- 12,- 
1 hlavný cieľový rozhodca 6,- 6,- 
2 cieľoví rozhodcovia 4,- 8,- 
1 hlavný zapisovateľ 6,- 6,- 
2 zapisovatelia 4,- 8,- 
1 hlásateľ 8,- 8,- 
1 hospodár pretekov 8,- 8,- 
1 riaditeľ pretekov 13,- 13,- 

--- SPOLU --- 103,- € 
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Z toho na vyplatenie 83,43 €  a  daňový odvod 19,57 €. Usporiadateľ pretekov odvedie ešte povinné úrazové poistné 
príslušnej sociálnej poisťovni vo výške 0,8% a garančné poistenie 0,25% (z nezdanenej odmeny) za každú osobu 
uvedenú vo výplatnej listine (rozhodcov a organizátorov), vrátane lekára, s ktorými za účelom nevyhnutného 
zabezpečenia pretekov uzatvoril dohodu o vykonaní práce, ktorá je v r.2011 pre nás z hľadiska odvodov výhodnejšia 
Dokladom na vyúčtovanie vyplatených odmien bude predtlačené  tlačivo (výplatná listina), ktoré organizátorom zašle 
tajomník SA BMX, výdavkový pokladničný doklad na vyplatenú sumu (83,43 €), prevodný príkaz na odvod dane (na 
19,57 € + daň z ďalších DoVP) potvrdený bankou a dohody o vykonaní práce uzatvorené s príslušnými rozhodcami, 
organizátormi a s lekárom. V rámci úsporných opatrení ďalšie úhrady nebudú poskytované.  Ohodnotenie rozhodcov  a 
organizátorov pri pretekoch voľných a oblastných bude riešiť usporiadateľ pretekov pri uzatváraní dohôd o vykonaní 
práce s rozhodcami a organizátormi pretekov. 
V prípade, že namiesto DoVP sú s rozhodcami , s organizátormi pretekov a s lekárom uzatvorené príkazné zmluvy 
(podľa Občianskeho zákonníka), platí príslušné odvody  do Sociálnej poisťovne príkazník (osoba) aj príkazca (klub). 
Usporiadateľ pretekov vyplatí športovému rozhodcovi pretekov náhradu cestovného vo výške cestovného v hromadnej 
doprave (vlak, autobus) podľa druhu použitej HD, na základe predloženého cestovného lístka – musí sa doložiť lístok 
na cestu tam aj späť. Lístok na cestu späť musí športový rozhodca doložiť v každom prípade – dodatočne, neodkladne 
po ukončení spiatočnej cesty. 
V prípade, že športový rozhodca použije na cestu motorové vozidlo, vyplatí mu usporiadateľ náhradu za použité 
pohonné látky vo výške skutočnej spotreby vypočítanej podľa technického preukazu použitého motorového vozidla. 
Rozhodca je povinný doložiť aktuálny pokladničný doklad z čerpacej stanice pohonných látok a kópiu technického 
preukazu, kde je uvedená spotreba použitého motorového vozidla. 
 
Tento Súťažný poriadok BMX na rok 2015 chválila Komisia BMX rozhodcov a športovo-technická a Komisia BMX 
SZC. 
 
 
 
Za správnosť textu: Ing. Mikuláš Rapčan, 
                                predseda Komisie BMX SZC 


