BMX & 4X TEAM BRNO, pobočný spolek
pořádá 11. a 12. závod Moravské ligy 2022
Datum konání: 17.9.2022 a 18.9.2022
Místo konání: bikrosová dráha Brno - Nový Lískovec
GPS souřadnice:49°10'31.516"N, 16°32'56.999"E
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 příchozí (bez

licence) formou papírové registrace do středy do 12:00 hodin emailem za celý klub na
jan.prochazka-bmx@atlas.cz V případě pozdního odeslání přihlášky či přihlašování
jednotlivce v den závodu, se startovné zvyšuje o 100%, tzn. 600,- Kč za jezdce, 200,-Kč
příchozí
Časový harmonogram:

Prezentace:
Trénink blok A:
Trénink blok B:
Zahájení závodu:

sobota 9:00-10:00
sobota 10:00-10:30
sobota 10:30-11:00
sobota 11:15

neděle 8:00-9:00
neděle 9:00-9:30
neděle 9:30-10:00
neděle 10:15

Blok A - registrovaní B6-12, neregistrovaní jezdci
Blok B - registrovaní B13-16, 17+, Cruiser
Trénink 10 minut volný a 20 minut s rampou
V případě příznivého počasí v pátek 16.9.2022 od 17:00 do 19:00 hod. trénink se zdravotním
zajištěním.
Ceny: kategorie B6, B7 a B8 do 8.místa, pro kategorie B9-B14 do 5.místa, B15/16, M 17+, Cruiser,

finanční odměny dle PP, příchozí do 8.místa
Ředitel závodu:
Sportovní komisař:
Asistent:
Komentátor:

Jaroslav Poledňa
sobota - Jiří Linhart
sobota – Adam Stloukal
Pavel Křištof

neděle – Adam Stloukal
neděle - Jiří Linhart

Každý jezdec musí mít vlastní úrazovou pojistku. Zdravotní zabezpečení zajištěno.
Občerstvení zajištěno v areálu závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závod v případě mimořádných okolností, které by ohrozily
regulérnost závodu nebo zdraví a bezpečnost závodníků. Každý závodník startuje na vlastní
nebezpečí. Pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené.
Příjezd na dráhu je možný v pátek od 13 hodin!

Jaroslav Poledňa
ředitel závodu

