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Propozície na preteky 

                           Slovenský Pohár BMX Racing a MTB 3. kolo  2022  
                                                  BMX TEAM LIPTOV 
 
Usporiadateľ: BMX TEAM LIPTOV  o.z. 
Termín pretekov: 10.9. 2022 (sobota) 
Miesto konania: Areál BMX TEAM LIPTOV (Vrbica – Nábrežie, Liptovský Mikuláš) ,       

GPS:  49.0710297N, 19.6275953E 
Riaditeľ pretekov: Peter Palásthy (+421 907 461 571, peter@pepeski.sk ) 
Hlavný rozhodca: Určí ŠTK 
Program pretekov:   09:00 – 10:00 – registrácia   
                                   10:00 - 10:30 – tréning 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 

10:30 - 11:00 – tréning ostatné kategórie 
11:00 – 11:15 – tréning odrážadiel 
11:15 – štart pretekov 

Kategórie: Podľa platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 
2022“. 

Systém pretekov: KSK na 3 jazdy, podľa platných „Podrobných pravidiel a pokynov         
BMX Racing 2022“. 

Štartovné: Štartovné podľa platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX  
Racing 2022“, suma je pri registrácii online (v zátvorke je suma pri 
registrácii na mieste): 

 
10,00 EUR (15,00 €) - kategória Elite 
7,00 EUR (12,00 €) – ostatné kategórie 
2,00 Eur – neregistrovaní (ráno na mieste) 
Pre jazdcov zo zahraničia prihlasovací formulár tu (registration 
for foreign riders here) :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVmdI9RDbQxGOg0qL
C58ld9EQC2PdM5ZeJD4wKJV6iDiT6pA/viewform?fbclid=IwAR3ggJ
CkyuBZDdca4R10GggekNS_8ChvAk7l_3cG8EL0PvhJK20opZcFtoE 

 
 

Vyhodnotenie:      Vyhodnotení budú prví traja pretekári  v  každej  kategórii,  podľa 
platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 2022“, 
kategória 5-6 ročných do 8 miesta. 
 

Zdravotnícka služba: záchranárska služba 
Občerstvenie: bufet pri dráhe 
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Záverečné ustanovenie: 

 
1. Žiadame, aby ste sledovali a dodržiavali aktuálne opatrenia a Usmernenia 

Úradu verejného zdravotníctva SR a platné právne predpisy vydané v čase 
pandémie COVID-19. 
Zdroje: www.uvzsr.sk, a zároveň www.ruvzba.sk 

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

3. Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečie. 
4. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví a majetku účastníkov pretekov 

a ich sprievodu. 
5. 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. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

za komisiu BMX SZC za BMX TEAM LIPTOV 
Martin Marko  Peter Palásthy
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Propozície na preteky 
Slovenský Pohár BMX Racing a MTB 4. kolo 2022 

                                              BMX TEAM LIPTOV 
 
Usporiadateľ: BMX TEAM LIPTOV  o.z 
Termín pretekov: 11.9.  2022 (nedeľa) 
Miesto konania: Areál BMX TEAM LIPTOV (Vrbica – Nábrežie, Liptovský Mikuláš) ,       

GPS:  49.0710297N, 19.6275953E 
Riaditeľ pretekov: Peter Palásthy 
Hlavný rozhodca: Určí ŠTK 

 
Program pretekov:   09:00 – 10:00 – registrácia   

                                   9:30 - 10:00 – tréning 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 
10:00 - 10:30 – tréning ostatné kategórie 
10:30 – 10:45 – tréning odrážadiel 
10:45 – štart pretekov 

 
Kategórie: Registrovaní pretekári podľa platných „Podrobných pravidiel a 

pokynov BMX Racing 2022“. 
Systém pretekov:     neregistrovaní KSK 3 jazdy, súčet. 

KSK na 3 jazdy, podľa platných „Podrobných pravidiel a pokynov 
BMX Racing 2022“. 

Štartovné: Štartovné podľa platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX     
Racing 2022“, suma je pri registrácii online (v zátvorke je suma pri 
registrácii na mieste): 

 
10,00 EUR (15,00 €) - kategória Elite 
7,00 EUR (12,00 €) – ostatné kategórie 

                                    2,00 Eur – neregistrovaní (ráno na mieste)                              
Pre jazdcov zo zahraničia prihlasovací formulár tu (registration  
for foreign riders here) :                                
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVmdI9RDbQxGOg
0qLC58ld9EQC2PdM5ZeJD4wKJV6iDiT6pA/viewform?fbclid=IwA
R3ggJCkyuBZDdca4R10GggekNS_8ChvAk7l_3cG8EL0PvhJK20
opZcFtoE 

Vyhodnotenie:       Vyhodnotení budú prví traja pretekári  v  každej  kategórii,  podľa 
platných „Podrobných pravidiel a pokynov BMX Racing 2022“, 
kategória 5-6 ročných do 8 miesta. 

 
Zdravotnícka služba:  záchranárska služba  
Občerstvenie: bufet pri dráhe 
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Záverečné ustanovenie: 

 
1. Žiadame, aby ste sledovali a dodržiavali aktuálne opatrenia a Usmernenia 

Úradu verejného zdravotníctva SR a platné právne predpisy vydané v čase 
pandémie COVID-19. 
Zdroje: www.uvzsr.sk, a zároveň www.ruvzba.sk 

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

3. Každý pretekár sa zúčastňuje na pretekoch na vlastné nebezpečie. 
4. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na zdraví a majetku účastníkov pretekov 

a ich sprievodu. 
5. 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. 

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

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

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

 
 
 
 

za komisiu BMX SZC za BMX TEAM LIPTOV 
Martin Marko   Peter Palásthy 


