
ČESKÝ POHÁR BMX A MTB  2015 
 
 

Pokyny a informace k seriálu 
 
 

Přehled závodů ČP 2015: 
 
12.04.  neděle  Pardubice   
18.04.  sobota  Litoměřice 
19.04.  neděle  Litoměřice 
24.05.  neděle  Řepy 
13.06.  sobota  Mariánské Lázně 
06.09.  neděle  Pardubice 
12.09.              sobota             Bohnice 
20.09.              neděle             Klatovy 
03.10.              sobota             Bilina 
 
Celkem se jede 9 závodů, do celkového pořadí se jezdcům počítá 8 nejlepších výsledků 
Dvojnásobně bodované  budou tři závody ( 18.4. Litoměřice, 13.6. M. Lázně a 20.9. Klatovy ) 
 
 
Seriál je otevřený také pro jezdce z Moravy a zahraniční jezdce, kteří mohou být klasifikováni 
v celkovém pořadí. Pro kategorii MTB OPEN je vypsáno také jednorázové M ČR (6.9. 2015 - 
Pardubice) 
 
kategorie: 
 
příchozí (na zvážení pořadatele, musí uvést v ustanovení k závodu), do 6 let, 7/8 let, 9/10 let, 
11/12 let, 13/14 let, 15/16, 17+, Cruiser , MTB OPEN – celkem 9 kategorií (SPD jsou 
povoleny od kategorie 13 let) 
 
postaršení jezdců v kategoriích BMX: 
 
Je povoleno maximálně o jeden rok nahoru a v této kategorii musí jezdec odjet celý seriál. 
Příklad – v kategorii 11/12 let může být postaršen 12-letý. Žádosti o postaršení pro ČP je 
nutno zaslat nejpozději do 15.2. 2015 na mail: rene.zivny@centrum.cz.  
 
 
pořadí kategorií na startu: 
 
příchozí, MTB OPEN, 6 let, 7/8 let, 9/10 let,  Cruiser, 11/12 let, 13/14 let,  15/16, 17+  
(pořadí se může měnit dle rozhodnutí sportovního komisaře v den závodu) 
 
V Českém poháru BMX a MTB na BMX dráze 2015 pojedou všechny kategorie mimo PRO 
SEKCI, i kdyby tato sekce byla na jakékoli pořadatelské dráze ČP k dispozici (nelze měnit 
v den závodu dle názoru jezdců. 
Startovní čísla: 
 



Dle pravidel UCI. 
 
 
 
Výstroj jezdců: 
 
Pro kategorie BMX: dle pravidel BMX  (UEC)  
                                    povoleny kraťasy dle pravidel UCI 
 
Pro kategorie MTB: přilba s chráničem úst, tzn.  Integrální přilba (kokosky nebudou 
povoleny), dres s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty ( nebo krátké kalhoty, doplněné o 
chrániče kolen a holení), rukavice dlouhoprsté. 
 
Systém: KsK  (5 jízd + postupové finále), v případě součtu (do 8 jezdců v kategorii) se pojede 
i šestá jízda a ta je posuzována jako finálová. 
 
 
 
Časový harmonogram:   
 
Prezentace jezdců:  do 9,00 hodin 
 

Trénink BLOK A  
 
09,00 – 09,30 (prvních 10 minut warm up a 20 minut povinný trénink) 
 

Trénink BLOK B 
 
09,30 – 10,00 (prvních 10 minut warm up a 20 minut povinný trénink) 
 
rozprava sportovního komisaře s jezdci: 10,05 
 
start závodu: 10,15 hodin 
 
 
BLOK A: kategorie příchozí, 6,7/8,9/10,11/12  
BLOK B: kategorie 13/14, 15/16, 17+, MTB OPEN, Cruiser  
 
Pozn: jezdci kategorie cruiser a MTB OPEN si mohou vybrat svůj blok tréninku v závislosti 
na tom, zda startují také ve druhé kategorii na dvacetipalcových kolech 
 
Časový harmonogram pro M ČR MTB na BMX dráze  bude v propozicích k závodu 
Závod se jede v rámci seriálu ČP v Pardubicích. Vítěz závodu bude vyhlášen rovněž mistrem 
ČR. 
 
 
Startovné: (požadavek na jezdce – k registraci sebou noste přesnou částku) 
 
200,-Kč za kategorie B 6, B 7/8, B 9/10, B 11/12, B 13/14, B 15/16, 17+, CRUISER MTB 
OPEN (140,-Kč pro pořadatele závodu, 60,-Kč odvede pořadatel na celkové vyhlášení ČP – 



přebere ihned po skončení závodu Andrea Vesecká – z tohoto odvodu je navíc hrazen 
vedením ČP administrátor závodu a dále z něj budou nakoupeny ceny na celkové vyhlášení 
seriálu ČP)) 
 
Kategorie příchozích startovné 100,-Kč (dle uvážení pořadatele) 
 
 
Nárok na vrácení startovného a odhlášení se ze závodu má jezdec pouze v případě zranění a 
nahlášení pořadateli a to nejdéle 5 minut po skončení tréninku svého bloku. Tímto mu zaniká 
také nárok na připsání 10 bodů do celkových výsledků za účast v závodě. 
 
Ceny: 
 
Minimální ceny za jednotlivé závody jsou ve všech kategoriích (mimo B 6 let – do 8. místa) 
do 3. Místa, pohárky 4,5 místo medaile, na všech musí být štítek, obsahující název závodu, 
pořadatele, datum závodu, pořadí. V kategorii B 6 let jsou ceny (minimálně medaile) do 8. 
místa. 
V kategorii 17+ jsou navíc minimální finanční odměny a to 1000,-Kč pro vítěze závodu, 600,-
Kč pro druhého a 400,-Kč pro třetího jezdce.(Celkem 2.000,-Kč), 4. a 5.místo medaile 
Jednotlivý pořadatelé mohou vypsat větší odměny jak finanční , tak věcné (místo medailí 
plakety či poháry). Vše musí být uvedeno k ustanovení k závodu. 
 
Ceny za celkové pořadí v seriálu – v kategorii B 6 do 8.místa, v ostatních kategoriích do 5. 
místa poháry (zajišťuje vedení ČP), jezdec musí splňovat kritérium odjetí minimálně 5 
závodů seriálu.  
 

Ceny za jednorázový závod M ČR MTB na BMX dráze 
Poháry do 5. místa zajišťuje vedení ČP,   mistrovský dres pro vítěze zajišťuje vedení ČP,  pro 
první 3 medaile od ČSC 
 
Bodování: 
 
Za účast v každém závodě dostane jezdec 10 bodů, účastí v závodě se rozumí účast 
minimálně v povinném tréninku a zaplacení startovného. Body za účast nedostanou jezdci, 
jenž jsou viditelně zdravotně neschopni již před zahájením tréninku, tím jsou míněni jezdci 
např. se sádrou na končetinách či se zlomenou klíční kostí atd. Pokud se jezdec zraní přímo 
v tréninku na závod a nevyužije možnosti odhlášení se z něj a vrácení startovného, body za 
účast obdrží. 
 
Bodování za celkové pořadí v závodě je do prvního do šestnáctého místa – 22 bodů, 
18,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 bod. Každému jezdci se rovněž boduje umístění ve třech 
kvalifikačních jízdách a to 8 bodů za první místo, 7,6,5,4,3,2 a 1 bod za místo osmé. 
Maximálně může tedy jezdec získat v závodě 40 bodů za kvalifikaci, 22 bodů za celkové 
prvenství a 10 bodů za účast, dohromady 72 bodů. 
 
Pokud se stane, že například ve finálové jízdě dva jezdci upadnou a nedokončí závod, 
ukončili jízdu na 8. místě oba. V případě nenastoupení na start finálové jízdy či malého 
finále, dostane jen 10 bodů za závod. 
 



Počítají se body za odjeté jízdy, tzn. V případě, kdy jezdec neodjede např. 4 a 5 rozjížďku, 
budou mu započítány body za trénink + za odjeté jízdy (tzn. 1+2+3) 
 
Bodování na posledním závodě v Bílině je dvojnásobné, to znamená včetně bodů za účast. 
 
Ustanovení k závodu: 
 
Všichni pořadatelé závodu ČP 2015 musí poslat ke schválení USTANOVENÍ K ZÁVODU  
na R. Živného (rene.zivny@centrum.cz) a to nejdéle měsíc před konáním tohoto závodu. 
 
Každý jezdec musí mít uzavřenou platnou úrazovou pojistku pro sport na rok 2015. 
 
Jezdci všech kategorií musí dodržovat platné řády BMX  
 
Cíl: pořadatel je povinen zajistit 4 cílové rozhodčí, hlavního cílového rozhodčího dodá vedení 
ČP. Dále je pořadatel povinen zajistit minimálně 3 traťové rozhodčí -  pořadatel 
v propozicích k závodu je uvede jmenovitě. 
 
Všichni pořadatelé závodů jsou povinni vyslat rozhodčí, s kterými počítají na své závody, (i 
traťové, cílové atd.) na školení rozhodčích, které se bude konat na jaře 2015, po skončení 
Kontrolního závodu reprezentace v Pardubicích. Školení je placeno komisí BMX a pro 
účastníky je zdarma. 
 
Povinnost jezdců po dojezdu do cíle je seřadit se v cílovém prostoru u připravených cílových 
tabulek. Za nedodržení tohoto pravidla může být jezdec potrestán sportovním komisařem 
závodu, při prvním prohřešku posunutím o dvě místa dozadu, při druhém prohřešku – 
přesunutím na poslední místo a při třetím diskvalifikací ze závodu. 
 
 
Každý jezdec je povinen si zkontrolovat své rozpisy a výsledky (dojezdy) do 15 minut od 
vyvěšení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 
 
Pořadatel je povinen si zařídit komentátora a jeho jménu uvést v propozicích závodu. Odměna 
je na pořadateli – pokud nebude mít vlastního komentátora, požádá vedení ČP na e-mail 
rene.zivny@centrum.cz, který mu ho zajistí za odměnu 2.000,-Kč. 
 
 
Sportovní komisař dostane od pořadatele 1000,-Kč  . Před začátkem každého závodu si 
proškolí traťové a cílové komisaře . 
 
 Administrátor závodu obdrží 1000,-Kč za závod (od vedení ČP).  
 
Pořadatel hradí hlavního cílového rozhodčí. Jeho odměna je 400,-Kč a rovněž asistenta 
rozhodčího, jehož odměna činí rovněž 400,-Kč.   
 
Informace o jednotlivých závodech: www.bikros.cz 


