3. závod Moravské ligy
Pořadatel:

Tufír Team Míkovice
email: hana@jakos.cz, web: tufirteam.cz

Datum konání:

sobota 7. 5. 2022

Místo konání:

BMX dráha v Uherském Hradišti – Míkovicích, ulice Partizánská

Podminky startu:

startují jezdci s platnou licencí BMX pro rok 2022, kategorie příchozí

Pojištění:

každý jezdec je povinen mít uzavřené vlastní úrazové pojištění

Zdravotní zabezp.:

Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Ředitel závodu:

Karel Hána

Asistent ředitele:

Roman Bukva

Hlavní rozhodčí:

Aleš Klement

Asistent rozhodčího:

Radomír Huf

Komentátor:

Pavel Křištof

Systém závodu:

K s K na 5 jízd + dále KO systém + velké finále
pravidlo DROP ONE, tzn. finálová jízda bez posledního jezdce z rozjížděk)

Kategorie:

B6, B7, B8, B9, B10, B11/12, B13/14, B15/16+GIRLS, M17+, Cruiser
Příchozí do 6 , 7/8, 9/10 let (nutný písemný souhlas a přítomnost zákonného zástupce)

Startovné:

300,-Kč při online registraci do pátku před závodem do 12:00 hod.
100,- Kč neregistrovaní formou papírové registrace do středy do 12:00 hodin
V případě pozdního odeslání přihlášky či přihlašování jednotlivce v den závodu, se startovné
zvyšuje o 50%, tzn. 450,- Kč za jezdce, 150,- Kč příchozí

Ceny:

B6 do 8místa, pro kategorie B7-B12 do 5místa, kategorie B13/14 do 3místa;
15/16, M 17+, Cruiser, finanční odměny dle PP, příchozí do 8místa

Harmonogram:

Prezentace jezdců od 09:00 do 10:15 hodin
Trénink BLOK A 10:00 – 10:30 (10 minut warm up a 20 minut povinný trénink)
Trénink BLOK B 10:30 – 11:00 (10 minut warm up a 20 minut povinný trénink)
Start závodu: 11:15 hodin

Pořadí na startu:

P6, P7/8, P9/10, Boys 6 let, 7 let, 8 let, 9 let, 10 let, Cruiser, 11/12 let, 13/14 let,
15/16, Men17+

Tréninkové bloky:

Blok A: příchozí, B 6-12,
Blok B: 13/14, 15-16, 17+, Cruiser

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.
Občerstvení:

od pátku v areálu BMX

Závěrečná ustanovení: Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závod, 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. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Parkování vozidel a karavanů dle pokynů pořadatele. Parkování je možné od pátku 6. 5. 2022 od 14:00 hodin .
V pátek 6. 5. 2022 volný trénink od 16:30 do 18:30 hod., bez lékařského zajištění. Pořadatel může volný trénink z
technických důvodů zrušit.
Karel Hána
ředitel závodu

