
   

                                             

 

 

Propozície DIRTCUP 2022 Čadca 5. kolo 

 Organizátor:    BIKE RACING SLOVAKIA o. z. 

Dátum preteku:    20.8.2022 Čadca 

Riaditeľ preteku:   Pavel Matiaško  

Miesto konania preteku:              Pumptrack Čadca 

                                                           Športovcov 1590/12 

                                                           02201 Čadca 

                                                           GPS: 49.441409,18.775151 

Charakteristika súťaže:       

Dirtcup je pretek na  MTB/BMX  bicykloch, kde pretekári skáču na skoku do nafukovacieho 
dopadu a vo vzduchu predvádzajú triky či kombinácie trikov. Výkon pretekárov sleduje a 
hodnotí rozhodca, kde hodnotí výšku skoku, obtiažnosť triku a aj jeho prevedenie a nakoniec 
aj čistotu dopadu.  

Kategórie:  

BMX:      do 14 rokov  

BMX:               od 14 rokov    

MTB:             do 14 rokov 

MTB:     od 14 rokov      

V prípade, že v danej kategórii nebude viac ako 3 pretekári, kategórie sa zlúčia podľa 
uváženia organizátora. 

Účasť na preteku:  

Štartovať môžu držitelia licencie UCI Slovenského zväzu cyklistiky alebo jazdci, ktorí 
podpíšu čestné prehlásenie na registrácií v deň preteku.  



   

Pre zahraničných účastníkov doporučujeme vybaviť si Európsky preukaz zdravotného 
poistenia, alebo poistenie liečebných nákladov pre SR na daný deň. 

Štartovné:   

Štartovné sa platí v mieste podujatia vo výške 10 €. 

Štartovné číslo: 

Každý jazdec obdrží na registrácií vlastné štartovné číslo. Číslo je neprenosné na iného jazdca 
resp. bicykel.  

Vyhodnotenie: 

Prví 3 v kategórii.  

Registrácia a tréningy:  

Registrácia od 8.30 hod. do 12.00 hod. Voľný tréning v deň preteku od 8.30 hod.                  
do 11.30 hod. Tréning je možný len po zaregistrovaní s platným štartovým číslom.  

Kvalifikácia od 12.00 hod. do 14.00 hod. Minimálny počet jázd  sú 4 jazdy. V prípade 
neodjazdenia 4 jázd nemôže postúpiť z kvalifikácii.  

Časový harmonogram:  

 Voľný tréning od 8.30 hod.  do  11:30 hod.  
 Štart kvalifikácie od 12.00 hod. do 14.00 hod.  
 Finálové jazdy od 14.30 hod. do 15. 30 hod.  
 Vyhodnotenie od 16.00 hod. 

Zdravotné zabezpečenie: zdravotník a sanitka 

Doplňujúce informácie: 

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 nebezpečenstvo a usporiadateľ nenesie 
zodpovednosť za žiadne škody. 

Kontakt na organizátora: 

www.bikeracing.sk 

 


