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Propozície 

5. kola Slovenského pohára BMX 2022  
+ preteky „Hľadáme bikrosového olympionika“ neregistrovaných jazdcov, 

bez rozdielu veku a typu bicykla + Preteky detí na odrážadlách. 
  

 
Usporiadateľ:  BMX klub Košický Šarkaň 
 
Termín pretekov:   24.9.2022 (sobota) 
 
Miesto konania:  Košice 
                             Lidické námestie na sídlisku Dargovských hrdinov                                
 
Riaditeľ pretekov:  Daniel Tomčo (+421 918321304, dtomco@sk.uss.com) 
 
Hlavný rozhodca:  ŠTK deleguje 
 
Program pretekov:   10:30 - 11:30 - registrácia  
    11:30 - 12:00 - tréning 6,7/8,9/10,11/12, neregistrovaní do 16 rokov 
   12:00 - 12:30 - tréning 13/14, B15/16, M17+, Cr, neregistrovaní 16+ 
   12:30 – 12:45 – tréning odrážadiel 
                                   13:00 - začiatok pretekov  

 
Kategórie : Všetky vekové kategórie podľa platných „Podrobných pravidiel a 

pokynov BMX Racing 2022“. 
 

Systém pretekov:  KSK, 3+1  podľa „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 2022“. 
 

 
Štartovné:   Slovenskí pretekári, len kat. juniori/muži s licenciou SZC: 10,- € 
                     pretekári ostatných kategórií s licenciou SZC: 7,- € 
          Hľadáme bikrosového olympionika : 3,- €  
                                   Odrážadlá : 0,- €  
                   
Vyhodnotenie:  Vyhodnotení budú prví traja pretekári v každej kategórii, podľa 

platného súťažného poriadku. (6roční,+ocenenie v rámci možností 
organizátora pretekov) 

 
Občerstvenie:  bufet pri dráhe 
 
Záverečné ustanovenie:  

1.Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky prerušiť alebo odvolať v 
prípade okolností, ktoré by ohrozovali regulárnosť pretekov alebo 
zdravie a bezpečnosť účastníkov pretekov. 

2.Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečie. 

3.Usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví a majetku účastníkov pretekov a 
ich sprievodu. 

4.Z pretekov môže byť vyhotovený audio-video záznam a fotodokumentácia,  
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ktoré budú zverejnené na FB stránke klubu, webovom sídle klubu a webovom sídle 
Slovenského zväzu cyklistiky. 

5.Pretekár s licenciou SZC (UCI) musí mať bicykel vybavený štartovým číslom 
podľa platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 2022“. 

6.Registrovaný pretekár bez predloženia platnej licencie SZC a označeného bicykla 
nebude na preteky zaregistrovaný a nebude mu umožnený štart. 

7.Pretekár je povinný absolvovať povinnú časť tréningu pred pretekmi, podľa 
platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 2022“. 

 
 
 
 
                    Za SZC                        za BMX klub Košický Šarkaň  
                   Peter Palásthy                                Daniel Tomčo   
    Predseda komisie BMX                        riaditeľ pretekov   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slovenský zväz cyklistiky, o. z. 
SLOVAK CYCLING FEDERATION / FEDERATION SLOVAQUE DE CYCLISME 

Junácka 6, 831 04 BRATISLAVA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

SLOVAK REPUBLIC / LA REPUBLIQUE SLOVAQUIE 

 

 

 
 

 
Propozície 

6. kola Slovenského pohára BMX 2022  
+ OPEN preteky neregistrovaných a registrovaných jazdcov, bez rozdielu veku 

a typu bicykla + Preteky detí na odrážadlách. 
 
 
Usporiadateľ:  BMX klub Košický Šarkaň 
 
Termín pretekov:  25.9.2022 (nedeľa) 
 
Miesto konania:  Košice 
                             Lidické námestie na sídlisku Dargovských hrdinov    
 
Riaditeľ pretekov:  Daniel Tomčo (+421 918321304, dtomco@sk.uss.com) 
 
Hlavný rozhodca:   ŠTK deleguje 
 
 
Program pretekov:   08:00 – 9:00 - registrácia  
 09:00 – 9:30 - tréning 6,7/8,9/10,11/12, OPEN kategória do 16 rokov 

09:30 – 10:00 - tréning 13/14, B15/16, M17+, Cr, OPEN kategória 16+ 
10:00 -  10:15 – tréning odrážadiel 
10:30 začiatok pretekov  
 

Kategórie : Všetky vekové kategórie podľa platných „Podrobných pravidiel a 
pokynov BMX Racing 2022“. 
 

Systém pretekov:  KSK, 3+1  podľa „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 2022“. 
 

 
Štartovné:   Slovenskí pretekári, len kat. juniori/muži s licenciou SZC: 10,- € 
                     pretekári ostatných kategórií s licenciou SZC: 7,- € 
          OPEN preteky : 10,- €  
                                   Odrážadlá : 0,- €  
                   
Vyhodnotenie:  Vyhodnotení budú prví traja pretekári v každej kategórii, podľa 

platného súťažného poriadku. (6roční,+ocenenie v rámci možností 
organizátora pretekov) 

 
Občerstvenie:  bufet pri dráhe 
 
Záverečné ustanovenie:  

1.Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky prerušiť alebo odvolať v 
prípade okolností, ktoré by ohrozovali regulárnosť pretekov alebo 
zdravie a bezpečnosť účastníkov pretekov. 

2.Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečie. 

3.Usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví a majetku účastníkov pretekov a 
ich sprievodu. 
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4.Z pretekov môže byť vyhotovený audio-video záznam a fotodokumentácia,ktoré 
budú zverejnené na FB stránke klubu, webovom sídle klubu a webovom sídle 
Slovenského zväzu cyklistiky. 

5.Pretekár s licenciou SZC (UCI) musí mať bicykel vybavený štartovým číslom 
podľa platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 2022“. 

6.Registrovaný pretekár bez predloženia platnej licencie SZC a označeného bicykla 
nebude na preteky zaregistrovaný a nebude mu umožnený štart. 

7.Pretekár je povinný absolvovať povinnú časť tréningu pred pretekmi, podľa 
platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 2022“. 

 
 
                    Za SZC                        za BMX klub Košický Šarkaň  
                   Peter Palásthy                                Daniel Tomčo   
    Predseda komisie BMX                        riaditeľ pretekov  


