PROPOZICE K 10. ZÁVODU MORAVSKÉ LIGY 2022
Pořadatel:

Laguna cycles team , z. s.

Datum konání:

26. 6. 2022

Místo konání:

dráha BMX laguna v Přerově (na konci ulice Bezručova), GPS: 49.4606372N, 17.4636203E

Systém závodu:

K s K na 5 jízd + dále KO systém + velké finále

pravidlo DROP ONE, tzn. finálová jízda bez posledního jezdce z rozjížděk
Výstroj:

Výstroj musí mít jezdci dle prováděcích pokynů BMX ČSC pro rok 2022
integrální přilba, dres s dlouhým rukávem, kalhoty – dlouhé nohavice, dlouhoprsté rukavice,
uzavřené boty - výstroj bude vyžadována i u kategorie Příchozích

Kategorie:

jezdci s platnou licencí pro rok 2022,
kategorie B 6, B 7, B 8 , B 9, B10, B 11/12, B 13/14, B 15/16, M 17+, 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 hod.
V případě pozdního odeslání přihlášky či přihlašování jednotlivce v den závodu, se
startovné zvyšuje o 100%, tzn. 600 Kč za jezdce, 200 Kč příchozí

Ceny:

kategorie 6 poháry do 8. místa
kategorie 7 – 14 let poháry do 5. místa
kategorie 15 -16, 17+, Cruiser finanční odměny dle prováděcích pokynů ML 2022
příchozí do 8. místa

Pojištění:

Každý jezdec je povinen mít uzavřené vlastní úrazové pojištění

Časový program:

8:00 – 9:15 prezentace jezdců
9:00 – 9:30 trénink 10min volný + 20min povinný – BLOK A (6, 7, 8, 9/10, 11/12, příchozí)
9:30 – 10:00 trénink 10min volný + 20mi povinný – BLOK B (13/14, 15/16, 17+, Cruiser)
10:15 – Start Závodu

Zdravotní zajištění:

Zdravotnický dozor

Závěrečná ustanovení:
Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závod nebo změnit časový harmonogram v případě nepříznivého počasí nebo
jiných okolností, které by mohly ohrozit regulérnost závodů či bezpečnost jezdců. Každý závodník startuje na vlastní
nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Parkování zajištěno na pravém okraji cesty podél BMX dráhy a
V pátek 24. 6. 2022 volný trénink od 16:30 do 18:30 hod., bez lékařského zajištění. Pořadatel může volný trénink z
technických důvodů zrušit.
Ředitel závodu:
Sportovní komisař:
Asistent:

David Spurný
Eduard Wantulok
Aleš Klement

více info na facebooku:
Laguna cycles team
nebo na telefonním čísle David Spurný 737 914 264

