Slovenský zväz cyklistiky a BMX TEAM LIPTOV
Propozície MSR BMX v časovke,
1. kola Slovenského pohára BMX 2020
a Voľných pretekov pre neregistrovaných jazdcov, aj na horských bicykloch +
1. kolo Pretekov BMX nádejí (seriál pretekov 2020)

Preteky sa uskutočňujú s finančnou podporou Slovenského zväzu cyklistiky a mesta
Liptovský Mikuláš
Usporiadateľ:

BMX TEAM LIPTOV

Termín pretekov:

20.6.2020

Miesto konania:

Liptovský Mikuláš (mestská časť Vrbica)
GPS: +49° 4' 17.26", +19° 37' 37.16"

Riaditeľ pretekov:

Peter Palásthy

Hlavný rozhodca:

Peter Grznár

Program pretekov: 9:30 – 10:00 – prezentácia odrážadiel a neregistrovaných jazdcov

9:30 - 10:10 – tréning odrážadiel a neregistrovaných jazdcov
10:15 – 10:45 – pretek odrážadiel a neregistrovaných jazdcov
11:00 – vyhlásenie výsledkov odrážadiel a neregistrovaných jazdcov
10:00 – 11:00 – prezentácia registrovaných jazdcov
10:45 – 11:15 - tréning 5/6,7/8,9/10,11/12,
11:15 – 11:45 - tréning 13/14, B15/16, M17+, Cr,
11:45 - začiatok pretekov MSR v časovke a po časovke 1.kola Sl. Pohára
BMX(cca 14:00)
Kategórie :

registrovaní – podľa platného Súťažného poriadku BMX neregistrovaní
do 5
rokov (bicykle aj odrážadlá) neregistrovaní podľa veku 5-7, 8-10, 11-13, 14-16
rokov a dospelí, prípadne spojené kategórie podľa počtu účastníkov

Systém pretekov:

KSK na 3 jazdy podľa platného Súťažného poriadku

Štartovné:

Slovenskí pretekári, len kat. juniori/muži s licenciou SZC: 10,- €
pretekári ostatných kategórií s licenciou SZC: 7,- €
neregistrovaní pretekári : zdarma

Vyhodnotenie:

Vyhodnotení budú prví traja pretekári v každej kategórii, podľa platného súťažného
poriadku. Neregistrovaní – osobitne.

Zdravotnícka zabezpečenie:
Občerstvenie:

Sanitka + doktor

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 pretekov na vlastné riziko.
_____________________________
Za SZC
Filip Čillík
Predseda komisie BMX

___________________________
Za BMX TEAM LIPTOV
Peter Palásthy
Riaditeľ pretekov

Slovenský zväz cyklistiky a BMX TEAM LIPTOV
Propozície
2. kola Slovenského pohára BMX 2020 a
preteky neregistrovaných jazdcov, bez rozdielu veku a typu bicykla

Preteky sa uskutočňujú s finančnou podporou Slovenského zväzu cyklistiky a mesta
Liptovský Mikuláš
Usporiadateľ:

BMX TEAM LIPTOV

Termín pretekov:

21.06.2020

Miesto konania:

Liptovský Mikuláš (mestská časť Vrbica)
GPS: +49° 4' 17.26", +19° 37' 37.16"

Riaditeľ pretekov:

Peter Palásthy

Hlavný rozhodca:

Peter Grznár

Program pretekov: 8.00 hod – 9.00 hod – prezentácia neregistrovaných aj registrovaných pretekárov

09:00 – 9:30 - tréning 6,7/8,9/10,11/12, neregistrovaní do 14 rokov 09:30 – 10:00 tréning 13/14, B15/16, M17+, Cr, neregistrovaní 14+
10:00 - 10:15 - tréning odrážadiel
10:15 – 10:45 – pretek odrážadiel a vyhlásenie výsledkov odrážadiel
11:00 – začiatok preteku 2. Kola Sl. Pohára
Kategórie:

registrovaní – podľa platného Súťažného poriadku BMX neregistrovaní-odrážadlá a
bicykle do 5 rokov, bicykle podľa veku 5-7, 8-10, 11-13, 14-16 rokov a dospelí,
prípadne spojené kategórie podľa počtu účastníkov

Systém pretekov:

KSK na 3 jazdy podľa platného Súťažného poriadku

Štartovné:

pretekári, len kat. juniori/muži s licenciou SZC: 10,- €
pretekári ostatných kategórií s licenciou SZC: 7,- €
kategória neregistrovaní : zdarma

Vyhodnotenie:

Vyhodnotení budú prví traja pretekári v každej kategórii, podľa platného súťažného
poriadku. Neregistrovani – osobitne.

Zdravotnícke zabezpečenie:
Občerstvenie:

Sanitka + doktor

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 pretekov na vlastné riziko.

_____________________________
Za SZC
Filip Čillík
Predseda komisie BMX

___________________________
Za BMX TEAM LIPTOV
Peter Palásthy
Riaditeľ pretekov

