
Slovenský zväz cyklistiky a Slovenská asociácia BMX 

Propozície 
3. kola Slovenského pohára BMX 2017 

a 2.kola pretekov bikrosových nádejí pre neregistrované deti a mládež, 
na bmx a horských bicykloch 

Usporiadateľ: BMX Team Liptov 

Termín pretekov: 6.5.2017 

Miesto konania: bikrosová trať na súradniciach: +49° 4' 17.26", +19° 37' 37.16"    
Lokalizácia: z Ulice 1. mája na ulicu Janka Alexyho až k Váhu, odkiaľ je BMX trať na dohľad.                      

Riaditeľ pretekov: Peter Palásthy 

Hlavný rozhodca: Martin Maurer 

Program pretekov:    11.00 hod – 12.00 hod – prezentácia pretekárov 
                                    11.00 hod – 11.30 hod – voľný tréning pretekárov 
                                    11.30 hod – 12.00 hod – tréning s rampou 

12.30 hod – začiatok pretekov Slov. pohára BMX a voľných pretekov 
          
Systém pretekov: podľa platného Súťažného poriadku BMX na rok 2017. 
Kategórie podľa Súťažného poriadku BMX. 
Slovenský pohár BMX – 5 jázd systémom KSK, plus 1 finálová jazda. 
Neregistrovaní športovci – 5 jázd na súčet bodov, ktorý určí umiestnenie. 

Štartovné:  
Slovenský pohár BMX: slovenskí a zahraniční pretekári – kategória juniori/muži s licenciou 
SZC: 10,- €. Pretekári ostatných kategórií s licenciou SZC: 7,- €. Neregistrovaní neplatia nič. 
                   
Vyhodnotenie: Vyhodnotení budú prví traja pretekári v každej kategórii, podľa platného  
Súťažného poriadku BMX na rok 2017. 

Zdravotné zabezpečenie: lekárska služba so sanitkou. 

Občerstvenie: bufet pri dráhe 

Záverečné ustanovenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky prerušiť alebo odvolať 
v prípade okolností, ktoré by ohrozovali regulárnosť pretekov alebo zdravie a bezpečnosť 
účastníkov pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečie. 

                    
Za Komisiu BMX SZC    za Klub BMX Team Liptov 

               Martin Maurer       Peter Palásthy                                                
Predseda komisie rozhodcov     riaditeľ pretekov                 

a ŠTK BMX                                                                    
       

Slovenský zväz cyklistiky a Slovenská asociácia BMX 



Propozície 

Majstrovstiev Slovenska v časovke BMX, 
4. kola Slovenského pohára BMX 2017 

Usporiadateľ: BMX Team Liptov 

Termín pretekov: 7.5.2017 

Miesto konania: bikrosová trať na súradniciach: +49° 4' 17.26", +19° 37' 37.16"    
Lokalizácia: z Ulice 1. mája na ulicu Janka Alexyho až k Váhu, odkiaľ je BMX trať na dohľad.                      
                            
Riaditeľ pretekov: Peter Palásthy 

Hlavný rozhodca: Martin Maurer 

Program pretekov:    8.00 hod – 9.00 hod – prezentácia pretekárov 
                                    8.30 hod – 9.00 hod – voľný tréning pretekárov 
                                    9.00 hod – 9.30 hod – tréning s rampou 

10.00 hod – 11.00 hod – Majstrovstvá SR v časovke BMX 
11.30 hod – začiatok pretekov Slov. pohára BMX a voľných pretekov 

          
Systém pretekov: podľa platného Súťažného poriadku BMX na rok 2017. 
Majstrovstvá Slovenska v časovke BMX – jedna individuálna jazda na čas, meraná 
časomierou. 
Štartovať môžu len športovci s občianstvom Slovenskej Republiky. 
Slovenský pohár BMX – 5 jázd systémom KSK, plus 1 finálová jazda. 
Kategórie podľa Súťažného poriadku BMX. 
Štartovať môžu aj športovci s občianstvom inej krajiny. 

Štartovné: Kategória juniori/muži s licenciou SZC: 10,- €. Pretekári ostatných kategórií s 
licenciou SZC: 7,- €. Štart v Majstrovstvách Slovenska v časovke BMX zdarma. 
Neregistrovaní športovci štartovné neplatia. 

Kategórie: Podľa platného súťažného poriadku BMX na rok 2017. 

Vyhodnotenie: Vyhodnotení budú prví traja pretekári v každej kategórii, podľa platného  
Súťažného poriadku BMX na rok 2017. 

Zdravotné zabezpečenie: lekárska služba so sanitkou. 

Občerstvenie: bufet pri dráhe 

Záverečné ustanovenie: Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky prerušiť alebo odvolať 
v prípade okolností, ktoré by ohrozovali regulárnosť pretekov alebo zdravie a bezpečnosť 
účastníkov pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečie. 

Za Komisiu BMX SZC    za Klub BMX Team Liptov 
               Martin Maurer       Peter Palásthy                                                

Predseda komisie rozhodcov     riaditeľ pretekov                 
a ŠTK BMX                        


