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1 Kalendár pohára 2019 Freestyle BMX/MTB 2019 

 

1.1 Kategórie  

 

Pohár sa jazdí v kategóriách, v ktorých budú vyhlásení celkoví víťazi: 

1. BMX PARK PRO – len s licenciou 

2. BMX PARK JUNIOR (do 14 rokov vrátane) – len s licenciou 

3. BMX STREET – len s licenciou 

4. BMX DIRT – len s licenciou 

5. MTB DIRT – len s licenciou 

6. BMX/MTB AMATEUR OPEN – jazdí sa na každom kole a spadajú sem všetci čo nemajú 

licenciu, alebo majú licenciu, ale necítia sa na pro kategóriu, no nemajú viac ako 18 rokov. 

Táto kategória sa nedelí na disciplíny PARK, STREET, DIRT, MTB ale všetko dokopy.  (prví traja 

celkoví víťazi amatérov sa nebudú môcť zúčastniť tejto kategórie v nasledujúcom roku) 

ZAHRANIČNÍ – ak majú licenciu (vo svojej krajine) jazdia normálne so Slovákmi a môžu sa stať 

víťazmi pohára, ak nemajú licenicu, jazdia v kategórií AMATEUR 

 

1.2 Kalendár 2019 

 

SLOVENSKÝ POHÁR FREEESTYLE BMX 2019 

       

1 5.7. NÁMESTOVO BMX PARK +JR BMX STREET     

2 30.8. KOŠICE   BMX STREET     

3 31.8. KOŠICE     BMX DIRT MTB DIRT 

4 14.9. BRATISLAVA BMX PARK +JR      

5 15.9. BRATISLAVA     BMX DIRT MTB DIRT 

6 28.9. ŠURANY   BMX STREET BMX DIRT MTB DIRT 

7 29.9. ŠURANY BMX PARK +JR       

       

Majstrovstvá Slovenska, mimo pohára:    

MSR 19.10. ŠURANY BMX PARK + JR STREET JAM   
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2 Organizácia pohára  

 

2.1 Podmienky pre organizátorov kôl 

- kolo môže organizovať len riadne zaregistrovaný klub pod SZC, ktorý je schopný zorganizovať vo 

svojom meste minimálne dve disciplíny 

- príprava parku pred závodom, bezpečný a vyhovujúci stav parku 

- vypracovaný zoznam zúčastnených jazdcov podľa formulárov s nasledujúcimi údajmi: 

Meno, priezvisko, mesto, vek, názov klubu, číslo licencie, podpis, (v prípade do 18r. zástupca) 

- výstup z akcie v podobe fotiek a reportu s výsledkami do 1 týždňa po akcií zabezpečí organizátor 

- výstup z akcie v podobe videa do jedného mesiaca po skončení akcie 

- riders zone – miesto na sedenie v tieni s pitným režimom pre jazdcov (možnosť využiť stánok SZC) 

- grafické spracovanie plagátu a jeho tlač, mediálna propagácia akcie, plagát musí obsahovať 

spoločnú hlavičku pre všetky kolá pohára 

- zorganizovanie záverečného best tricku s prizemoney minimálne 100€  

-  organizátor odkladá za každé zorganizované kolo 100€ do budgetu pre celkových víťazov pohára 

- vecné ceny od sponzorov - celkovo = min. v hodnote 200€ MOC. na jedno kolo 

- ku štartovnému musí organizátor vystavovať príjmové doklady 

 

2.2 Zabezpečenie pohára zo strany komisie odvetvia BMX pod SZC  

- spoločný plagát pohára a jeho tlač  

- propagácia pohára ako celku 

- registračné pásky pre jazdcov na všetky kolá 

- trofeje pre celkových víťazov pohára 

- zverejnenie propozícií a následne výsledkov, reportáží, fotogalérií a videí z jednotlivých kôl pohára 

na stránkach SZC, na stránkach SAFBMX a na sociálnych sieťach 

- prítomnosť minimálne jedného člena komisie BMX a dohliadanie na priebeh kola 

Prostredníctvom porotcov bude zabezpečené (z rozpočtu na porotu) 

- odmeny pre porotcov 

- porotcovský stánok 3x3m + stoličky a stôl  

- notebook a tlačiareň 
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- registračné formuláre a hodnotiace formuláre pre porotcov 

- vypracované celkové bodové poradie súťažiacich aj v elektronickej forme  

 

2.3 Finančný príspevok na organizáciu kola pohára z rozpočtu odvetvia BMX  

V sezóne 2019 je príspevok zo SZC na jedno kolo pohára 500€ 

Celý príspevok musí byť riadne zúčtovaný podľa pravidiel SZC 

Môže byť použitý na: 

- pitný režim, občerstvenie, pre jazdcov a organizátorov 

- ozvučenie akcie, prenájom techniky, moderátor podujatia 

- tlač plagátov, registračných pások, tlačoviny, propagačné materiály 

- propagácia podujatia, foto-video dokumentácia 

- spotrebný materiál na údržbu parku (preglejky, dosky na opravu, spojovací materiál, náter) 

- a ďalšie oprávnené náklady spojené s organizáciou pretekov 

 

3 Systém súťaže: 

Kolá Slovenského Freestyle BMX pohára aj Majstrovstiev Slovenska prebiehajú podľa 

medzinárodných pravidiel UCI. Nasledovné pravidlá ich prispôsobujú na naše slovenské podmienky. 

- každá kategória sa jazdí systémom – kvalifikácia + finále 

- v prípade že sa zúčastní 12 alebo menej jazdcov, je možné vynechať kvalifikáciu a ísť rovno finále 

- finále aj kvalifikácia sa jazdí v 2 jazdách po 1 minúte 

- jazdí sa v skupinkách-heatoch po 4-5 jazdcoch (neplatí pre dirt) 

- do finále postupuje prvých 10 jazdcov z kvalifikácie 

- finále idú jazdci podľa poradia z kvalifikácie, od posledného miesta po prvé miesto 

- do celkového poradia pohára sa počítajú len výsledky z finále 

- o celkovom poradí víťazov pohára rozhodujú umiestnenia jazdcov na jednotlivých kolách podľa 
tabuľky UCI 

- systém súťaže musí byť vždy vytlačený a dostupný pri registrácií jazdcov, jazdec svojim podpisom 
súhlasí so súťažným poriadkom 

- v prípade zmien systému súťaže počas akcie musí byť zvolaný „riders meeting“ kde budú jazdci 
oboznámení so zmenou 

- do finále môže postúpiť maximálne polovica zahraničných jazdcov 
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4 POROTA - hodnotenie a bodovanie 

 

- každé kolo hodnotí trojčlenný rozhodcovský zbor a 1 rozhodca - zapisovateľ jázd, ktorého účasť na 

podujatí nie je povinná 

- v prípade neúplnosti trojčlenného rozhodcovského zboru bude chýbajúci rozhodca nahradený 

rozhodcom - zapisovateľom jázd 

- úlohou rozhodcu - zapisovateľa jázd je zaznamenávať priebeh jázd audiovizuálnym záznamom. V 

prípade nedostupnosti potrebného technického vybavenia sa jazdy zaznamenajú formou zápisu o 

podstatných momentoch jazdy 

- rozhodcovský zbor na jednotlivé preteky deleguje SZC prostredníctvom zástupcu komisie 

rozhodcov pre Freestyle BMX 

- registrácia jazdcov na podujatí prebieha v eletronickej forme zápisom údajov do formulára, 

ktorého forma je jednotná pre všetky podujatia a disciplíny SP a M SR vo Freestyle BMX 

- spracované jednotné hodnotiace formuláre sa odovzdajú rozhodcom, ktorí, s vínimkou rozhodcu - 

zapisovateľa, doň zapisujú body podľa nižsie stanovených kritérií 

- po ukončení kvalifikácie a po ukončení finálových jázd rozhodcovia odovzdajú formuláre 

zástupcovi komisie rozhodcov pre Freestyle BMX alebo ním poverenému rozhodcovi. 

- za každú jazdu získava jazdec maximálne 50 bodov 

- body získané v kvalifikácii sa spočítavajú, body vo finále sa počítajú za lepšiu jazdu a násobia dvomi 

- finálne hodnotenie sa robí spriemerovaním hodnotenia všetkých porotcov 

- po ukončení finálových jázd sa uskutoční porada rozhodcov, ktorej účelom je diskusia o sporných 

hodnoteniach a ich prípadná korekcia 

- korekcie sa schvaľujú nadpolovičnou väčšinou hlasov rozhodcov. Rozhodca - zapisovateľ jázd nemá 

hlasovacie právo, pokiaľ nie je členom trojčlenného rozhodcovského zboru 

- výsledky sa stanovujú na základe počtu bodov získaného vo finálových jazdách podľa vyššie 

uvedeného kľúča 
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4.1 Hodnotiace kritéria a formulár pre porotcov 

 

Podľa UCI sa hodnotí 12 kritérií, ktoré do hodnotiaceho formulára zjednotíme na 3 hlavné kritériá: 

1.  Štýl 

Štýl, Flow 

Dopady 

Prednes, prevedenie trikov 

Originalita a všestrannosť 

2. Kontinuita 

Konzistentnosť,  kontinuita, nadväznosť trikov za sebou, sérky 

Využitie parku 

Kontrola bicykla, stabilita, Kontrola trikov 

3. Obtiažnosť trikov 

Obtiažnosť trikov a náročnosť prekážky, na ktorej bol trik odjazdený 

Výška v akej bol odjazdený trik 

Variácie, rozmanitosť trikov (napríklad oposite, switch) 

 

Jednotný formulár pre porotcov na všetky kolá: 
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5 Majstrovstvá Slovenska Freestyle BMX PARK  

 

ŠURANY 19.10.2019 – zapísané v kalendári UCI ako závod typu CN 

Majstrovstvá Slovenska sa odohrajú mimo Slovenského pohára a len v kategórií BMX PARK, tak ako 

to má byť podľa UCI. O titul Majstra Slovenska môžu jazdiť len slovenskí jazdci s platnou licenciou 

a zahraniční jazdci sa nemôžu zúčastniť. Na závode musí byť vlajka Slovenskej republiky a po 

vyhlásení výsledkov musí odznieť hymna. 

Majstrovstvá Slovenska sa budú jazdiť v 3 kategóriách: 

BMX PARK PRO MEN 

BMX PARK PRO WOMEN 

BMX PARK JUNIOR (do 14 rokov vrátane) 

- sprievodným programom Majstrovstiev bude BMX STREET JAM v streetovej časti v hale 

 

 

 


