TJ BMX PARDUBICE - pořádá bikrosový závod

Středoevropský pohár
VC Pardubice - cena městského obvodu Pardubice I.
závod se koná za podpory Pardubického kraje a Městského obvodu Pardubice I.
ORGANIZÁTOR :

TJ BMX Pardubice
Svaz cyklistiky Pardubického kraje, z.s.

DATUM KONÁNÍ:

Neděle -

ROZHODČÍ :

ředitel závodu:

Merta Zdeněk

hlavní rozhodčí:

Herrman David + Barabáš Martin

hlavní cílový:

Mertová Veronika

administrátor:

Průša David

11.9. 2022

DRÁHA

TJ BMX Pardubice, Závodu míru 1886, Pardubice
web: www.bmxpardubice.cz

Location GPS:

50°2'16.923"N, 15°45'22.378"E

KATEGORIE :

Příchozí - dvě kategorie dle věku a počtu přihlášených

jezdci s platnou licencí

6, 7/ 8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 + Girls, Men 17+, Masters 30+

pro rok 2022

Cruiser do 40, Cruiser 40+
JM+EM - spojená katgorie - PRO SEKCE

Kategorie bude vypsána v případě zájmu, min. 5. závodníků, jinak sloučená kat. s B17+, méně než 9. závodníků, odměny budou do 3. místa

SYSTÉM :

Scrambled 3 jízdy náhodné rozlosování + posléze K.O. systém (1/4, 1/2, finále)
pravidlo DROP ONE, tzn. finálová jízda bez posledního jezdce z rozjížděk

STARTOVNÉ :

Příchozí=100Kč, kategorie Challenge=300,-Kč; kategorie JM+EM=400,- Kč

Přihlášení proběhne online na stránce https://app.czechbmx.cz

do pátku 9.9.2022 -12:00 hod.

Příchozí - přihlášení na místě v den závodů
Příchozí bez čipů, ostatní kategorie jedou s ČIPY.

CENY :

Příchozí poháry do 8. místa
Kategorie do 6-10 let poháry do 8. místa

Dle zájmu bude vypsána

Kategorie do 11-14 let poháry do 5. místa
Kategorie do 15/16 let odměny v Kč - 1500, 1000, 800 , 500, 300
Men 17+, Masters 30+, Cruser do 40, C40+ odměny v Kč - 1000, 600, 400, 300, 200
JM/EM: odměny v Kč - 2500, 1800, 1200, 700, 500

Pokud bude méně než 9 závodníků JM/EM budou finanční odměny do 3. místa
Na vyhlášení výsledků se musí jezdec dostavit v závodním oblečení!
POJIŠTĚNÍ:

Každý jezdec musí mít vlastní úrazovou pojistku.

OBČERSTVENÍ

Přímo u trati občerstvení nebo dvě restaurace 300 metrů od trati.

ČASOVÝ PROGRAM:
Pátek 9.9. - trénink s rampou - na vlastní nebezpečí, v případě nepříznivého počasí může pořadatel trénink zrušit

16,30 - 18,30 - trénink BLOK 1 a BLOK 2
18,30 – 19,00 – trénink BLOK 3 - PRO SEKCE
Neděle 11.9. - od 8,30 - 9,30 hodin - registrace

09,00 - 09,45 - trénink BLOK 1 (15 minut bez startu, 30 minut se startem)
09,45 – 10,30 – trénink BLOK 2 (15 minut bez startu, 30 minut se startem)
10,30 – 11,00 – trénink BLOK 3 (10 minut bez startu, 20 minut se startem)

dle zájmu bude vypsána

11,15 – start závodu
BLOK 1 - kategorie příchozí, 6, 7/8, 9/10, Cruiser do 40, Cruiser 40+
BLOK 2 - kategorie 11/12, 13/14, 15/16 + GIRLS, Men 17+, Masters 30+
BLOK 3 - kategorie Junior Men/Elite Men (PRO SEKCE)

dle zájmu bude vypsána

Časový program závodu a pořadí kategorií může být změněno dle aktuálních podmínek
v den závodu hlavním komisařem.

HOTELY: www.visitpardubice.com
KEMP:

Kempování u dráhy je nutné přihlásit přes náš web: www.bmxpardubice.cz .
Poplatek za karavan nebo obytné auto =300,- Kč .

ZÁVĚREČNÉ

Organizátoři mají právo závod zrušit či odložit z důvodů

USTANOVENÍ:

špatných povětrnostních podmínek či jiných důvodů ohrožující
zdraví a bezpečnost jezdců nebo regulérnost závodu.

ředitel závodu:
Zdeněk Merta

