BIKE TEAM UNIČOV z.s.
Propozice ke 13.-14. závodu Moravské bikrosové ligy & přeboru Olomouckého kraje

Datum konání: sobota 1.10. 2022 a neděle 2.10. 2022
Místo konání: bikrosová dráha Uničov – Šibeník
Ředitel závodu: Jiří Linhart
Hlavní rozhodčí: sobota Aleš Klement / neděle Jan Krištof
Asistent rozhodčí: sobota Jan Krištof / neděle Aleš Klement
Komentátor: Pavel Krištof
Systém závodu: KsK na 5 jízd + KO systém + velké finále (dle PP 2022), všechny závody MBL se jedou na čipy. Pro zahraniční
jezdce možnost zapůjčení (250,- Kč + vratná záloha 500,- Kč) „Příchozí“ nejedou na čipy.
Kategorie: startující jezdci s platnou licencí BMX pro rok 2022, příchozí v kategoriích do 6, 7/8, 9/10 (u příchozích závodníků je
nutná přítomnost zákonného zástupce)
Pořadí na startu: příchozí do 6, 7/8, 9/10, B6, B7, B8, B9, B10, Cruiser, B11/12, B13/14, B15/16, M17+
Startovné: 300,-Kč / den při online registraci do pátku před závodem do 11:59 hod., 100,- Kč / den neregistrovaní formou
emailové registrace jan.prochazka-bmx@atlas.cz do středy do 12:00. V případě pozdního odeslání přihlášky či přihlášení jezdce v
den závodu se startovné zvyšuje o 100 % (tzn. 600,- Kč licencovaný jezdec, 200,- Kč příchozí)
Další informace: Na oba závodní dny probíhá registrace současně v sobotu dle časového harmonogramu. Odhlášení z nedělního
závodu je možné v sobotu po závodě nebo před startem nedělních tréninků.
Ceny: příchozí kategorie do 8.místa, B6 do 8. místa, B7-B14 dle PP a B15/16, M 17+, Cruiser finanční odměny dle PP
Vyhlášení kompletního pořadí Moravské bikrosové ligy - poháry do 5. místa pro všechny kategorie
Pojištění: každý jezdec je povinen mít uzavřené vlastní úrazové pojištění
Zdravotní zabezpečení: zajištěno, Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje
Časový harmonogram: sobota 1.10. 2022
- registrace do 10:15
- trénink bloku A 10:00 – 10:30
- trénink bloku B 10:30 – 11:00
- začátek závodu 11:15

neděle 2.10. 2022
- registrace do 9:15
- trénink bloku A 9:00 – 9:30
- trénink bloku B 9:30 – 10:00
- začátek závodu 10:15

Rozdělení bloků: A - příchozí, B6 až B12
B - B13 až B16, 17+, Cruiser
Volný trénink: v pátek 30.9. 2022 volný trénink blok A od 16:30 – 17:45 a blok B od 17:45 - 19:00 bez lékařského zajištění. Volný
trénink může být zrušen z technických důvodů nebo z důvodu nepříznivého počasí.
Pořadatel si vyhrazuje právo závod odvolat, případně změnit časový harmonogram, pokud by se vyskytly okolnosti, které mohou
ohrozit regulérnost závodu nebo zdraví a bezpečnost účastníků. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí.
Karavany a obytné vozy parkují dle pokynů pořadatele od pátku 15:00 hod.

Bližší informace budou zveřejněny na našich FB stránkách Bike Team Uničov z.s.
Občerstvení zajištěno od pátku v areálu BMX.
Jiří Linhart
ředitel závodu

