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Kapitola I ÚVODNÉ USTANOVENIA

BMX Freestyle súťaže

6bis.1.001

Súťaže BMX Freestyle sú hodnotené podujatia, v ktorých sú súťažiaci bodovaní na základe ich

výkonov pri predvádzaní manévrov nazývaných triky.

6bis.1.002

Súťaže BMX Freestyle sa riadia pravidlami SZC a UCI. V prípade, ak sú niektoré ustanovenia tejto časti

pravidiel v rozpore s pravidlami SZC – časť I.  alebo pravidlami UCI, prípadne ak je ich výklad nejasný,

uplatnia sa ustanovenia pravidiel SZC – časť I. a pravidlá UCI.

Vzhľadom na špecifiká BMX Freestyle sa pravidlá SZC – časť I. a pravidlá UCI uplatnia v rozsahu,

v akom sú na BMX Freestyle aplikovateľné, a to s ohľadom na tradíciu, povahu a smerovanie BMX

Freestyle.

Kapitola II KATEGÓRIE A LICENCIE

Vek účastníkov

6bis.2.001

Účastníci súťaží BMX Freestyle súťažia v kategóriách vymedzených podľa veku a pohlavia účastníkov.

Vek účastníka sa určuje ako rozdiel medzi rokom narodenia a rokom konania pretekov.

Minimálny vek súťažiaceho je 7 rokov, pričom pre určenie minimálneho veku je rozhodujúci skutočný

vek súťažiaceho v deň konania pretekov.

Kategórie súťažiacich

6bis.2.002

Kategórie súťažiacich sú rozdelené do dvoch základných skupín na kategórie UCI a kategórie

národných súťaží.

Kategórie UCI musia byť zaradené do programu každej súťaže zaradenej do medzinárodného

kalendára UCI. Taktiež musia byť zaradené do programu národných súťaží.

Kategórie národných súťaží nemusia byť zaradené do programu súťaže. Organizátor v dostatočnom

časovom predstihu zverejní kategórie zaradené do programu súťaže.

6bis.2.003

Kategórie UCI:

Men Elite: muži od 15 rokov (vrátane)

Women Elite: ženy od 15 rokov (vrátane)
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6.bis.2.004

Kategórie národných súťaží:

Junior: muži od 15 do 17 (vrátane)

Youth Men: muži od 11 do 14 rokov (vrátane)

Youth Women: ženy od 11 do 14 rokov (vrátane)

Mini: od 9 do 10 rokov (vrátane)

Benjamin: od 7 do 8 rokov

6.bis.2.005

Národné súťaže sa pre jednotlivé kategórie konajú v disciplínach BMX PARK, BMX STREET, BMX DIRT

a MTB DIRT. Jednotlivé disciplíny nemusia byť zaradené do programu súťaže. Organizátor

v dostatočnom časovom predstihu zverejní disciplíny zaradené do programu súťaže.

6.bis.2.006

Súťaž v konkrétnej kategórii sa môže uskutočniť len v prípade, ak boli v tejto kategórii riadne

zaregistrovaní aspoň dvaja súťažiaci.

V prípade, ak je počet súťažiacich v jednotlivej kategórii nižší, je možné takúto kategóriu spojiť s inou

kategóriou.

6.bis.2.007

Súťaže sa môže zúčastniť len držiteľ platnej licencie.

Súťažiaci môže súťažiť len v kategórii zodpovedajúcej kategórii uvedenej na licencii súťažiaceho.

Majstrovstiev Slovenska v BMX Freestyle sa môžu zúčastniť iba súťažiaci so slovenským občianstvom.

Kapitola III ORGANIZÁCIA PODUJATIA

Kalendár

6.bis.3.001

Podujatia ja konajú v dátumoch stanovených kalendárom UCI a SZC.

V nevyhnutných prípadoch alebo v prípadoch predpokladaných predpismi sa podujatie môže

uskutočniť v náhradnom termíne.

Vybavenie a bezpečnosť

6.bis.3.002

Organizátor je povinný zabezpečiť všetky potrebné oznámenia o povolenia tak, aby nebol ohrozený

priebeh podujatia.
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6.bis.3.003

Organizátor zodpovedá za to, že stav športoviska vyhovuje konaniu súťaže po športovej aj

bezpečnostnej stránke.

Organizátor je povinný pripraviť a zabezpečiť miesto konania súťaže tak, aby nebola ohrozená

bezpečnosť a zdravie účastníkov podujatia.

Organizátor je povinný zabezpečiť prítomnosť lekárskej služby schopnej zasiahnuť a účinne pomôcť
zranenému súťažiacemu alebo inému účastníkovi podujatia.

Organizátor je povinný dbať na to, aby všetci súťažiaci používali ochrannú prilbu.

6.bis.3.004

Organizátor je ďalej povinný

a) zabezpečiť prístup k pitnej vode, sociálne zariadenia a pripojenie k elektrickej sieti,

b) vyčleniť miesto pre prípravu a oddych súťažiacich tzv. „riders zónu“ s obmedzeným

prístupom nesúťažiacich účastníkov súťaže, ktorá musí byť  zastrešená,

c) zverejniť program podujatia na viditeľnom mieste,

d) zabezpečiť a na verejne prístupnom mieste umiestniť výsledkovú tabuľu,

e) zabezpečiť stupne víťazov,

f) zabezpečiť ozvučenie podujatia vrátane DJ-a,

g) zabezpečiť moderátora,

h) zabezpečiť fotografa a kameramana,

i) zabezpečiť reportáž z podujatia,

j) zabezpečiť propagáciu podujatia prostredníctvom vlastného plagátu najmenej 30 dní pred

podujatím,

k) uvádzať logo SZC na plagátoch, pozvánkach a iných propagačných materiáloch,

l) viditeľne umiestniť banner SZC na mieste podujatia,

m) vystaviť súťažiacim doklad o zaplatení štartovného,

Mediálne výstupy

6.bis.3.005

Organizátor zabezpečí zverejnenie reportáže s fotogalériou z podujatia do jedného týždňa odo dňa

konania podujatia.

Organizátor zabezpečí zverejnenie kvalitného video záznamu z podujatia do jedného mesiaca odo dňa

konania podujatia.

Organizátor je povinný zabezpečiť umiestnenie loga SZC vo videozázname z podujatia.

Odmeny

6.bis.3.006

Organizátor je povinný zabezpečiť reprezentatívne trofeje pre každého účastníka, ktorý sa vo svojej

kategórii umiestnil na prvom, druhom alebo treťom mieste.



PRAVIDLÁ SZC

Organizátor je povinný zabezpečiť medaily alebo inú odmenu pre všetkých účastníkov podujatia

súťažiacich v kategórii Benjamin a Mini.

Organizátor je povinný zabezpečiť vecné ceny pre víťazov v minimálnej hodnote 300 eur.

Príspevok

6.bis.3.007

Na organizáciu podujatia je možné poskytnúť príspevok vo výške schválenej komisiou FBMX.

Výška príspevku môže byť znížená na základe rozhodnutia komisie FBMX v prípade, ak organizátor

poruší svoje povinnosti.

Príspevok musí byť riadne zúčtovaný podľa pravidiel SZC do 15 dní od skončenia akcie.

6.bis.3.008

Príspevok možno použiť najme na pitný režim a občerstvenie pre jazdcov a organizátorov,

zabezpečenie kvalifikovanej zdravotnej služby, ozvučenie akcie, prenájom techniky, moderátora

podujatia, tlač plagátov, tlačoviny, propagačné materiály, propagáciu podujatia, fotografa,

kameramana, spracovanie videa, vecné ceny pre víťazov a spotrebný materiál na údržbu parku.

Registrácia

6.bis.3.009

Súťažiť na podujatí môžu len držitelia licencie, ktorí boli riadne zaregistrovaní.

Za riadne zaregistrovaného súťažiaceho sa považuje súťažiaci, ktorý sa registroval v príslušnej

kategórii, jeho registrácia bola schválená a zaplatil registračný poplatok.

Registrácia súťažiaceho, ktorý sa nezaregistroval v stanovenom čase, nemusí byť schválená.

6.bis.3.010

Každý súťažiaci je povinný preukázať sa platnou licenciou. Súťažiacemu, ktorý nepreukáže, že je

držiteľom platnej licencie, nebude umožnené súťažiť.

Registrácia na podujatí prebieha na mieste určenom organizátorom, ktoré je označené nápisom

„registrácia.“

Súťažiaci, ktorí využili možnosť online registrácie, sú povinní potvrdiť svoju účasť na podujatí

v mieste, kde prebieha registrácia.

Registráciu kontroluje a schvaľuje rozhodcovský zbor.

Registráciu na mieste podujatia personálne a priestorovo zabezpečuje organizátor tak, aby táto

prebiehala na prekrytom mieste chrániacom technické zariadenia a dokumenty pred poveternostnými

vplyvmi.
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6.bis.3.011

Registráciou a vlastnoručným podpisom na registračnom formulári súťažiaci potvrdzuje, že je

oboznámený a súhlasí s pravidlami UCI, pravidlami SZC, propozíciami podujatia, programom podujatia

a prevádzkovým poriadkom športoviska.

Súťažiaci registráciou taktiež potvrdzuje, že súťaže sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, že si

plne uvedomuje, že BMX/MTB Freestyle je nebezpečný šport a je si vedomý rizika, ktoré podstupuje,

že si sám a na vlastnú zodpovednosť zvolí vhodné ochranné prostriedky, že dôkladne pozná stav

športoviska a jeho vybavenia, že si uvedomuje jeho nebezpečnosť a že vzhľadom na svoje

schopnosti, skúsenosti a zdravotný stav je spôsobilý zúčastniť sa tohto podujatia.

Registrácia súťažiaceho, ktorý nedovŕšil osemnásty rok života, je možná len po predložení súhlasu

zákonného zástupcu súťažiaceho prostredníctvom formulára zverejneného sa internetovej stránke

SZC.

Výsledky a vyhodnotenie

6.bis.3.012

Výsledky každej fázy súťaže je organizátor povinný uverejniť na výsledkovej tabuli prístupnej

súťažiacim a verejnosti.

Finálové výsledky musia byť zverejnené v riders zóne najneskôr 15 minút pred vyhodnotením súťaže

spojeným so slávnostným odovzdávaním cien.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvom, druhom a treťom mieste v jednotlivej kategórii, sú povinní

zúčastniť sa vyhodnotenia súťaže a slávnostného odovzdávania cien.

Súťažiacemu, ktorí sa nedostaví na vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdávanie cien a svoju

neúčasť vopred neoznámi športovému komisárovi, nebudú odovzdané ceny prislúchajúce jeho

umiestneniu s výnimkou pohára a medaily.

Riadenie súťaže

6.bis.3.013

Priebeh súťaže riadi športový komisár a rozhodcovský zbor.

Organizátor súťaže je povinný zabezpečiť športovému komisárovi a rozhodcovskému zboru vhodné

podmienky na vykonávanie ich činnosti a poskytovať im maximálnu súčinnosť.

Športový komisár

6.bis.3.014

Športový komisár je delegovaný Slovenským zväzom cyklistky a jeho úlohou je zastávanie pozície

riaditeľa súťaže, ktorý dbá na priebeh podujatia v súlade s pravidlami UCI a pravidlami SZC.

Športový komisár je zodpovedný za zabezpečenie zápisu výsledkov súťaže do systému UCI DataRide

najneskôr do dvoch hodín od ukončenia súťaže.
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Rozhodcovský zbor

6.bis.3.015

Rozhodcovský zbor je delegovaný Slovenským zväzom cyklistiky a je zodpovedný za hodnotenie

výkonov súťažiacich a zostavenie výsledkov.

Rozhodcovský zbor pozostáva z troch až šiestich členov.

Rozhodcovskému zboru predsedá hlavný rozhodca, ktorý zodpovedá za činnosť zboru.

Nikto okrem členov rozhodcovského zboru sa nesmie zdržiavať na stanovišti rozhodcov.

Kapitola IV OBLEČENIE A VÝBAVA

Oblečenie

6.bis.4.001

Súťažiaci si môžu zvoliť oblečenie podľa vlastného uváženia tak, aby nepredstavovalo pre

súťažiaceho zvýšené riziko úrazu. ÚCI, SZC ani organizátor nenesú zodpovednosť za nevhodne

zvolené oblečenie súťažiaceho.

Je prísne zakázané zvoliť si oblečenie, ktorým by dochádzalo k hanobeniu rasy, národa alebo

presvedčenia. Taktiež je prísne zakázané zvoliť si oblečenie znázorňujúce vulgárny obsah alebo

obsah, ktorý je spôsobilý poškodiť dobré meno SZC, UCI, organizátora alebo odvetvia BMX Freestyle

ako takého.

V prípade, ak oblečenie nezodpovedá vyššie uvedeným kritériám alebo je poburujúce a nevhodné,

súťažiacemu nebude umožnené pokračovať v podujatí do času, kým nedôjde k náprave.

Ochranné prostriedky

6.bis.4.002

Súťažiaci je povinný zvoliť si na vlastnú zodpovednosť vhodné ochranné prostriedky určené pre BMX

Freestyle.

Nosenie prilby je povinné počas všetkých fáz súťaže, bez ohľadu na vek súťažiaceho. Prilba musí byť
riadne upevnená.

UCI, SZC ani organizátor nenesú zodpovednosť za nevhodne zvolené ochranné prostriedky a ani za ich

kontrolu.

Odporúča sa taktiež používanie chráničov chrbtice, krku, ramien a lakťov.

Bicykle

6.bis.4.003
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Súťažiaci môžu používať iba bicykle BMX, ktorých konštrukcia zodpovedá ustáleným štandardom

bicyklov BMX freestyle používaných na súťažných podujatiach tohto druhu.

Maximálna veľkosť kolies je 20 palcov. To neplatí pre kategórie Youth Men, Youth Women, Mini

a Benjamin, kde môžu byť použité kolesa menšej veľkosti v závislosti od fyzického vzrastu

súťažiaceho.

Súťažiaci v disciplíne MTB Dirt môžu používať iba bicykle s veľkosťou kolies 26”, ktorých konštrukcia

zodpovedá ustáleným štandardom bicyklov MTB používaných na súťažných podujatiach tohto druhu.

Kapitola V SPRÁVANIE ÚČASTNÍKOV A POKUTY

Správanie účastníkov

6.bis.5.001

Každý súťažiaci je povinný riadiť sa pravidlami UCI, pravidlami SZC, propozíciami podujatia,

programom podujatia, prevádzkovým poriadkom športoviska a pokynmi športového komisára,

rozhodcov a organizátora.

BMX Freestyle je založené na princípe fair play a na princípe vzájomného rešpektu. Každý súťažiaci je

povinný sa správať v súlade s vyššie uvedenými princípmi.

Každý súťažiaci je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedochádzalo k poškodzovaniu dobrého

mena odvetvia BMX Freestyle, SZC a UCI.

Každý súťažiaci je povinný zdržať sa konania, ktorým môže byť inému spôsobená majetková ujma.

Pokuty

6.bis.5.002

Športový komisár môže penalizovať súťažiaceho, ktorého konanie je v rozpore s pravidlami UCI,

pravidlami SZC, propozíciami podujatia, programom podujatia, prevádzkovým poriadkom športoviska

a pokynmi športového komisára, rozhodcov a organizátora.

Súťažiaceho možno penalizovať napomenutím, diskvalifikovaním alebo neumožnením štartu.

Pokiaľ bol súťažiaci napomenutý, táto skutočnosť bude zaznamenaná vo výsledkovej listine a pri

ďalšej penalizácii bude jazdec diskvalifikovaný.

Proti rozhodnutiu športového komisára o penalizácii súťažiaceho nemožno podať protest.

Kapitola VI BMX FREESTYLE SÚŤAŽE
6.bis.6.001

Registrovaný súťažiaci má právo súťažiť a byť hodnotený v kategórii určenej na základe veku

a pohlavia súťažiaceho.
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Príslušnosť súťažiaceho do kategórie sa určuje podľa článku 6bis.2.001 až 6bis.2.007.

Formát súťaže

6.bis.6.002

Súťaž sa pre každú kategóriu zvlášť člení na fázy, ktorými sú kvalifikácia, semifinále a finále.

Kvalifikácia a finále sú povinnými fázami každej súťaže.

Od kvalifikácie možno upustiť v prípade, ak sú v príslušnej kategórii registrovaní menej ako štyria

súťažiaci.

Z kvalifikácie do finále postupuje dvanásť najlepšie hodnotených súťažiach príslušnej kategórie.

Pokiaľ je počet registrovaných súťažiacich menší ako šestnásť, postupuje do finále osem súťažiacich.

V prípade, ak počet registrovaných účastníkov nie je vyšší ako osem, postupujú do finále štyria

súťažiaci.

Počas každej fázy sú súťažiaci rozdelení do skupín pozostávajúcich zo štyroch až šiestich súťažiach.

V prípade, ak je počet registrovaných účastníkov menej ako sedem, súťažiaci nebudú rozdelení do

skupín.

6.bis.6.003

V každej fáze súťaže má súťažiaci možnosť predviesť dve jazdy.

Každá jazda trvá 60 sekúnd. Ak jazdec nezačne jazdu do 60 sekúnd od výzvy moderátora podujatia,

spustí sa časomiera bez ohľadu na to, či jazdec jazdu začal alebo nie.

Po ukončení prvej jazdy všetkých súťažiacich príslušnej skupiny nasleduje druhá jazda. Po ukončení

oboch jázd súťažiacich príslušnej skupiny nasleduje ďalšia skupina.

Súťažiaci pretekajú v poradí určenom na základe výsledkov predchádzajúcej fázy súťaže, a to tak, že

ako prví budú štartovať súťažiaci s najhorším umiestnením.

6.bis.6.004

Pred štartom každej fázy súťaže musí byť súťažiacim príslušnej kategórie sprístupnené športovisko

za účelom tréningu, a to po dobu najmenej 10 minút.

Pred štartom skupiny musí byť súťažiacim tejto skupiny umožnená zahrievacia jazda v trvaní

najmenej jednej minúty.

6.bis.6.005

Súťažiaci je povinný byť prítomným na športovisku od začiatku zahrievacej jazdy príslušnej skupiny

až do ukončenia všetkých jázd príslušnej skupiny.

V prípade, ak súťažiaci nebude v tomto čase prítomný, nebude mu umožnené ďalej súťažiť a bude

v danej fáze súťaže ohodnotený ako DNS (neštartoval).

Počas finálových fáz súťaže je súťažiaci povinný byť prítomným na športovisku alebo v riders zóne od

času začatia tréningu príslušnej kategórie.

V prípade, ak súťažiaci nebude počas finálových fáz súťaže v tomto čase prítomný, nebude mu

umožnené ďalej súťažiť a bude v danej fáze súťaže ohodnotený ako DSQ (diskvalifikovaný). To
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neplatí, ak neprítomnosť súťažiaceho bola spôsobená z akceptovateľných dôvodov, ktoré je súťažiaci

povinný preukázať.

Technické problémy

6.bis.6.006

V prípade vyskytnutia sa technických problémov bicykla počas jazdy môže jazdec použiť iný bicykel,

odstrániť problém alebo pokračovať v jazde. Jazdcovi nemožno umožniť opakovanú jazdu ani

poskytnúť dodatočný čas.

Bodovanie a výsledky

6.bis.6.007

Každý člen rozhodcovského zboru prideľuje súťažiacim body v rozmedzí od 0.00 po 99.99 v závislosti

od výkonu súťažiaceho predvedeného počas jázd.

Z bodov udelených súťažiacemu jednotlivými rozhodcami sa vypočíta priemer rozhodcovského zboru,

ktorý predstavuje počet bodov získaných súťažiacim v jazde.

V kvalifikačných fázach súťaže sa za konečné hodnotenie súťažiaceho považuje priemer počtu bodov

získaného v prvej a druhej jazde.

Vo finálových fázach súťaže sa za konečné hodnotenie súťažiaceho považuje počet bodov získaných

v lepšej jazde.

Číselné hodnoty bodovania sa skracujú na dve desatinné miesta bez zaokrúhľovania.

V prípade rovnosti bodov zasadne pred oznámením výsledkov rozhodcovský zbor za účelom

prehodnotenia výkonov dotknutých súťažiacich tak, aby rovnosť bodov bola odstránená.

Žiadne výsledky nemôžu byť zverejnené bez schválenia hlavným rozhodcom súťaže.

Hodnotiace kritériá

6.bis.6.008

Pri hodnotení jazdy je dôležitou celková skladba jazdy, keďže posudzovanými sú nielen jednotlivé

triky, ale aj miera rizika, využitie športoviska a chyby.

Hodnotenie jazdca vychádza z celkového dojmu, v rámci ktorého sa hodnotia najmä nasledujúce

kritériá:

a) náročnosť trikov

b) výška trikov

c) plynulosť jazdy

d) originalita

e) štýl

f) progres

g) všestrannosť
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h) riziko

i) dopady

j) využitie športoviska

k) prevedenie

6.bis.6.009

Triky ukončené po čase určenom na jazdu nie je možné hodnotiť, a to ani v prípade, že tieto boli

začaté pred uplynutím času. Za ukončenie triku sa považuje moment kontaktu oboch kolies

z povrchom športoviska.

Bodovacia tabuľka

6.bis.6.010

PORADIE BODY
PORADI

E BODY
PORADI

E BODY
PORADI

E BODY
PORADI

E BODY

1 1000 11 430 21 90 31 24 41 14

2 900 12 390 22 70 32 23 42 13

3 820 13 350 23 50 33 22 43 12

4 770 14 310 24 40 34 21 44 11

5 720 15 270 25 30 35 20 45 10

6 670 16 230 26 29 36 19 46 8

7 620 17 200 27 28 37 18 47 6

8 570 18 170 28 27 38 17 48 4

9 520 19 140 29 26 39 16 49 2

10 470 20 110 30 25 40 15 50 1

Spracoval: Mgr. Tomáš Platko
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