
Propozície  

5. kolo PumpCup / 5. kolo 
Slovenského pohára v pumptrack 

Čadca 

  

Organizátor:    BIKE RACING SLOVAKIA o. z. 

Dátum preteku:               20.8.2022 (sobota) 

Riaditeľ preteku:   Miroslava Repiská  

Hlavný rozhodca:                             Branislav Repiský    

Miesto konania preteku:              Pumptrack Čadca 

                                                           Športovcov 1590/12 

                                                           02201 Čadca 

                                                           GPS: 49.441409,18.775151 

Charakteristika súťaže:       

PumpCup sú preteky na pumptrack trati na MTB/BMX bicykloch, odrážadlách na čas. 
PumpCup sa skladá z 5 pretekov. Po dojazdení sa na každom kole vyhlásia prví traja z každej 
kategórie a Odrážadlá 0-4, Bicykle 0-4 Bicykle 5-8 budú odmenené všetky. Pretekári nesmú 
používať pedále, ku ktorým je možné pripevniť obuv pomocou klipsní. Len hladké (flat) 
pedále. Pretekár musí stáť na štarte tak, aby mal jednu nohu na zemi a druhú nohu na pedáli   
v dolnej pozícii. 

Kvalifikácia: Kvalifikácia pozostáva v odjazdení jedného, alebo viacerých kôl na čas 
každého pretekára. Podľa dosiahnutých výsledkov v kvalifikácii budú pretekári zoradení      
do „pavúka“. Kvalifikačnú jazdu idú pretekári v poradí v akom boli zaregistrovaní.               
Po kvalifikácii sa najlepších 8, 4 pretekárov zaradia do schémy „pavúka“.  Minimálny počet 
pre otvorenie kategórie sú štyria pretekári. Kategórie Odražadlá 0-4, Bicykle 0-4 a Bicykle   
5-8, Skateboardy a Kolobežky idú dve kvalifikačné jazdy, kde sa počíta najrýchlejší čas         
z ktorého sa určí ich konečné poradie. (neabsolvujú pavúka). Ostatné kategórie odjazdia len 
jednu kvalifikačnú jazdu. 

 



Kategórie:  

Odrážadlá:      0-4 rokov (chlapci + dievčatá spolu)                        

Bicykle:                                 0-4 rokov (chlapci + dievčatá spolu)                        

Bicykle:                         5-8 rokov  (chlapci + dievčatá spolu) 

Kolobežky:                           0-99 rokov (chlapci + dievčatá spolu) 

Skateboardy:                        0-99 rokov (chlapci + dievčatá spolu) 

Muži:             9-12 rokov 

Ženy:               9-16 rokov 

Muži:                13-16 rokov 

Master Ženy:                        30+ 

Master Muži:           35+ rokov 

Elite Ženy:   17+ rokov                                                          

Elite Muži:   17+ rokov 

V prípade, že v danej kategórii nebude viac ako 4 pretekári, kategórie sa zlúčia podľa 
uváženia organizátora. 

Bodovanie: Bodovanie sa netýka kategórii Odražadlá, Bicykle 0-4, Bicykle 5-8, Kolobežky, 
Skatebordy. Boduje sa prvých 5 pretekárov a to bodmi 10, 6, 4, 2, 1. Body za  umiestnenie v 
danom kole  získa len pretekár, ktorý je držiteľ platnej licencie na rok 2022 od SZC. 

Účasť na preteku: Štartovať môžu držitelia licencie UCI Slovenského zväzu cyklistiky, 
alebo jazdci, ktorí podpíšu čestné prehlásenie na registrácií v deň preteku, poprípade            
pri online registrácii: PUMPCUP 2022 - Čadca - 5. kolo, 20.08.2022 : : my.race|result 
(raceresult.com) Držiteľ platnej licencie pre rok 2022 je povinný pri registrácii uviesť aj UCI 
číslo, inak nebude zaradený do bodovania v Slovenskom pohári v pumptrack. 

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

 

 



Štartovné:  Štartovné je platené na mieste podujatia, 

                    Odrážadlá, Bicykle 0-4.              2 €  

                    Bicykle 5-8, Muži, Master, Ženy      10 € + 2 € vratná záloha za čip 

                        Kolobežky, Skateboardy                  10 € + 2 € vratná záloha za čip 

                        Elite Ženy                                         10 € + 2 € vratná záloha za čip 

                        Elite Muži            15 € + 2 € vratná záloha za čip 

Štartové číslo: Každý jazdec obdrží na registrácií vlastné štartové číslo. Číslo je neprenosné 
na iného jazdca resp. bicykel.  

Vyhodnotenie:  Prví 3 v kategórii. Kategória Elite Muži prví traja prize money ( 100 €, 50 €,          
20 €). Odrážadlá a Bicykle 0-4 a 5-8 sa odmeňujú všetci. Pohár PUMCUP dostane pretekár, 
ktorý je držitel licencie SZC a zúčastní sa minimálne štyroch kôl a s najvyšším súčtom bodov 
v kategórii Elite.  

Registrácia a tréningy: registrácia bude prebiehať online PUMPCUP 2022 - Čadca - 5. kolo, 
20.08.2022 : : my.race|result (raceresult.com) od 10.8.2022 do 19.8.2022 a v mieste preteku 
dňa 20.8.2022  od 08.30 do 11.00 hod.  Tréning začína od 8.30 hod. s prideleným štartovým 
číslom podľa časového harmonogramu. 

Štart: 11:00 hod. Odrážadlá a Bicykle 0-4.  

           12:00 hod. ostatné kategórie. 

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.  

Sprievodný program organizátora 

DIRTCUP – (registrácia na mieste od 8:30 do 12:00, štartovné 10 €) 

Kontakt na organizátora: 

www.bikeracing.sk                 t. č.:  0903 56 07 56 


