Propozície
4. Kolo Slovenského Pohára FREESTYLE BMX
KOŠICE 27.08.2022
Preteky sú organizované v spolupráci a s finančnou podporou
Slovenského Zväzu Cyklistiky.
Dátum: 27.08.2022
Miesto: SKATE PARK Alejová, Športovo – zábavný areál, Alejová 2260/6, 040 11 Košice
Organizátor kola pohára: Martin Boršč – ENJOY THE RIDE, O.z., Klimkovičova 34, 040
23 Košice
I O: 42108942
DI : 2022945166

Riadite pretekov: Martin Boršč
Hlavný rozhodca: Tomáš Platko
Sú ažné kategórie:
(Jazdi môžu len jazdci s platnou licenciou UCI/SZC 2022)
BMX STREET Men Elite: muži od 15 rokov (vrátane)
BMX Women Elite: ženy od 15 rokov (vrátane)

BMX Junior: muži od 15 do 17 (vrátane)
BMX Youth Men: muži od 11 do 14 rokov (vrátane)
BMX Youth Women: ženy od 11 do 14 rokov (vrátane) BMX Mini: od 9 do 10 rokov (vrátane)

BMX Benjamin: od 7 do 8 rokov
Harmonogram:
10:00 - 11:30 - Vo ný tréning + Registrácia
11:40 - 12:00 – BMX Benjamin
12:10 – 12:25 – BMX Mini
12:35 – 12:45 – BMX Youth Women
12:55 – 13:15 – BMX Youth Men
13:25 – 13:45 – BMX Junior
13:55 – 14:05 – BMX Women Elite
14:30 – 16:00 – BMX STREET Men Elite
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16:30 – 18:00 – BMX STREET Men Elite Finále
18:30 - Vyhlásenie ví azov

Pred každou kategóriou budú 10-15 min rozjazdy
Vek ú astníka sa ur uje ako rozdiel medzi rokom narodenia a rokom konania pretekov. Minimálny
vek sú ažiaceho je 7 rokov, pri om pre ur enie minimálneho veku je rozhodujúci skuto ný vek
sú ažiaceho v de konania pretekov.

Štartovné / registra ný poplatok: 8€
Všetci súťažiaci budú mať zabezpečené občerstvenie/pitný režim.

Registrova sa je možné len do 11:30, následne budú registrácie uzatvorené preto nemeškajte !
Jazdci s licenciou sa preukazujú karti kou licencie, prípadne minimálne jej kópiou a zapisujú íslo
licencie a názov teamu do registra ného formulára.

Jazdci do 18 rokov musia ma podpísaný papier od rodi a alebo zákonného zástupcu. Papier si
vytla íte v dokumente TU. Treba ho prinies podpísaný na akciu alebo posla scan na
info@enjoytheride.sk

Prilba je povinná pre všetkých jazdcov ! (Vychádza to z pravidiel Slovenského
Zväzu Cyklistiky)
Zdravotnícke zabezpe enie: Zdravotníci Spolku medikov mesta Košice
Systém sú aže: pod a platného sú ažného poriadku na rok 2022
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č

č
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Vypracoval: Martin Boršč

