PROVÁDĚCÍ POKYNY BMX 2016
I. Všeobecně
- Všechny soutěže BMX musí probíhat v rámci platných mezinárodních pravidel BMX-UCI,
UEC, těchto „Prováděcích pokynů“, Ustanovení k závodu a Zápisů z jednání komise bmx.
Každý závod musí mít schválené propozice „Ustanovení závodu“ a to 1 měsíc před konáním
závodu (schvaluje Komise BMX).
-> Ustanovení závodu se zasílá e-mailem takto:
1) Ustanovení MBL – Vladimír Prokš,
2) Ustanovení ČP – Eduard Svoboda
3) ostatní ustanovení – René Živný
- Povinné vypsání kategorií pro jednotlivé úrovně závodů jsou uvedeny přímo v odděleních
MČR, ČMP atd. (existující kategorie v ČR jsou – B6 až 16 let, Junior Men, Elite Men, Men
17+, Master 30+, JW/EW 15+, Cr Mini do 16 let včetně, Cruiser Top 17+, Cruiser Master
30/39 a Cruiser Master 40+, MTB OPEN).
- Regulérně závod ukončuje ředitel závodu vyhlášením výsledků. Při MČR je nutné vyplnit a
podepsat protokol „Zápisu ze závodu“, který předá určenému členovi komise BMX.
- Mimořádné ukončení závodu vyhlašuje ředitel závodu dle rozhodnutí hlavního rozhodčího.
- Protest proti výsledkům závodu může podat pouze zástupce klubu nejdéle do 15 minut
od vyvěšení oficiálních výsledků – hlavnímu rozhodčímu nebo řediteli závodu, s poplatkem
300,-Kč.
- Nárok na vrácení startovného zaniká se zahájením oficiálního tréninku.
- Kategorii tvoří 5 jezdců, pokud se jich do závodu přihlásí méně, slučují se s nejbližší vyšší a
vyhodnocují se zvlášť.
- Pořadatelé závodů MČR a ČMP jsou povinni mít zajištěnu v nebo poblíž areálu místnost
(WC, šatnu, atd.), pro případnou dopingovou kontrolu.
- Startovní tabulky – každý jezdec si zajistí sám přední i boční tabulku na rám. Rozměry dle
pravidel UCI. Minimální výška čísla 8cm, šířka 1 cm. Sankce za nedodržení bude vyloučen
ze závodu. Barevné kombinace – boční tabulka na rám (bílý podklad, černé číslo – minimálně
8cm vysoké), přední tabulka – startovní číslo (mi. 8 cm výška a 1 cm šířka) + malé číslo
označující kategorii v pravém horním rohu, minimální velikost 2 cm – (malá čísla pro
kategorie challenge). Barevné rozlišení: EM, EW – bílý podklad, černé číslo, JM,JW – černý
podklad, bílé číslo, Cruiser – červený podklad, bílé číslo, Girls – modrý podklad, bílé číslo,
Challenge – žlutý podklad, černé číslo. Samolepky čísel musí být nalepeny na tabulku svisle,
okolo hlavních čísel 2 cm ochranný prostor, kam se nesmí lepit reklamní samolepky.
- Startovní čísla – poplatek za vydání čísla 50,-Kč, objednávat za celý klub nejpozději do
15. 3. 2016 na mailu andrea.vesecka@centrum.cz. Součástí žádosti o číslo musí být: jméno a

příjmení jezdce, datum narození, číslo licence. Poplatek uhradit do 31. 3. 2016 na účet, který
sdělí administrátor. Systém přidělování čísel: 1-8 pro M ČR a dále a dále dvoumístná čísla
dle roku narození, tzn. lichý rok narození – liché číslo, sudý rok narození – sudé číslo.
- Všichni jezdci jsou povinni při prezentaci předkládat licenci – bez předložení licence nebude
jezdec do závodu přihlášen!!!
- Držení jezdců na startu je zakázáno!!!
- Na vyhlášení výsledků musí být jezdec oblečen kompletním závodním oblečení - dres +
kalhoty!! Sankce za nedodržení je vyloučení ze závodu a nepředání ceny!
- Dívky v kategoriích do 15 let si v roce 2016 budou na domácích závodech moci vybrat, zda
chtějí startovat jako dosud v kategorii s chlapci o rok mladšími, či v kategorii s chlapci stejně
starými. Vybraná kategorie ale musí být nahlášena při podávání žádosti o číslo.
Závodnice kategorie JW,EW budou startovat s chlapci B 15/16.
Sportovní komisaři – nominuje komise BMX na jednotlivé závody. Minimální odměny
sportovních komisařů pro volné závody a Velké ceny jsou: hlavní rozhodčí 1000,-Kč, asistent
rozhodčího 600,-Kč, cílový rozhodčí 600,-Kč
Komentátor závodu: každý pořadatel si jej obstará sám, jméno komentátora musí být uvedeno
v ustanovení k závodu.
Výstroj jezdců: integrální přilba, dres s dlouhým rukávem, kalhoty – dlouhé nohavice,
dlouhoprsté rukavice, uzavřené boty. Jezdci MTB mohou mít krátké nohavice + chrániče
kolen a celých holení.
SPD – jsou povoleny od kategorie 13 let, na závodech všech úrovní.
Všichni pořadatelé závodů jsou povinni vyslat rozhodčí, s kterými počítají na své závody, na
školení rozhodčích, které se bude konat na jaře 2016, po skončení Kontrolního závodu
reprezentace v Pardubicích (2.4. 2016). 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 napomenutím, při druhém prohřešku – přesunutím na poslední
místo + 2 body penalizace 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.
Postaršení jezdců: pouze na základě zaslané žádosti klubem na Komisi BMX nejdéle
do 15. 2. 2016. Možno pouze v případě finálového umístění na ME či MS.
Případné změny pravidel budou doplněny po školení rozhodčích v dubnu 2016 a budou
zveřejněny na webových stránkách www.bikros.cz a dále bude zaslán na klubové mailové
adresy dle adresáře.

II. Systém soutěží
1) Volné závody
- otevřené závody, systém dle určení pořadatele závodu či seriálu, rozsah kategorií si určuje
pořadatel závodu či seriálu, vše musí být uvedeno v „Ustanovení o závodě“.

2) ČESKÝ POHÁR BMX a MTB na BMX dráze 2016
- viz. příloha

3) Moravská liga BMX 2016
- viz. příloha
4) VELKÉ CENY BMX
Otevřené závody, systém dle uvážení pořadatele, kategorie JM/EM musí pořadatel dodržet,
ostatní dle jeho uvážení, schvaluje a termínově chrání ŘK BMX 1 měsíc před konáním
závodu. Doporučuje se vypsání následujících kategorií: příchozí, 6 let, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14,
15/16 + Girls, JM/EM, Cruiser Top, Cruiser Master, MTB (postaršení jezdců je možné dle
uvážení pořadatele, v den závodů, vždy rozhoduje sportovní komisař)
Ceny pro kategorie challenge – minimálně do 5.místa, u kategorie JM, EM finanční odměny
dle uvážení pořadatele – musí uvést v ustanovení závodu.
Startovné: dle uvážení pořadatele – musí uvést v ustanovení závodu.
Časový program dle prováděcích pokynů pořadatele.
5) ČESKOMORAVSKÝ POHÁR BMX 2016
Otevřený osmidílný seriál, systém KsK - 3 základní jízdy a dále systém KO (čtvrtfinále,
semifinále, finále). Popis systému je uveden v příloze. V případě součtu 3 jízd KSK + čtvrtá
finálová. Pro celkové hodnocení seriálu se bude počítat bodový zisk ze všech regulérně
ukončených závodů.
Kategorie jsou vypsány B 6, 7, 8, 9, 10, 11/12, 13/14, 15/16 + GIRLS, Men 17+, JM/EM,
Cruiser Top (bez omezení věku), Cruiser Master 30+.
Do závodu jsou jezdci nasazeni dle prezenční listiny a modusu počítače.
Bodování: za účast v závodě obdrží každý jezdec 10 bodů, za celkové umístění se boduje od
prvního do šestnáctého místa v pořadí: 22, 18, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a dále
body za dojezd v každé kvalifikační jízdě od prvního do osmého místa: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

V případě, že jezdec nedokončí závod, například odjede jen dvě rozjížďky, obdrží do
celkového pořadí body za účast v závodě, dále body za dvě odjeté rozjížďky, ale již nikoliv
body za celkové pořadí, ač by se vešel na bodované místo.
Pro kategorie JM/EM se závod C1 v Praze Řepích nepočítá do seriálu ČMP.
Účastí v závodě se rozumí zaplacení startovného, účast minimálně na oficiálním tréninku. Do
závodu se nesmí přihlásit jezdci zranění tak, že nejsou způsobilí odjet celou trať (sádry, klíční
kosti atd.).
Startovné: 200,-Kč pro challenge a JM/EM – 300,Ceny v závodě: minimálně poháry do 5.místa pro kategorie challenge pro JM, EM finanční
prostředky dle tabulky.
Celkové vyhodnocení všech kategorií challenge do 5 místa zajišťuje sportovní komise
z odvodů pořadatelů. Odvod každého pořadatele ČMP je 3.500,-Kč za závod.
Pro kategorii JM/EM celkové vyhlášení do 3.místa. Hradí komise BMX z vybraných
prostředků. Při uskutečnění všech plánovaných závodů je celkový budget 10.000,-Kč (pro EM
1. místo – 5.000,-Kč, 2. místo – 3.000,-Kč, 3. místo – 2.000,-Kč). Při neuskutečnění
některého ze závodů se celkový budget adekvátně krátí.
Pořadatel uhradí administrátora závodu (2.000,-Kč), cílovou kameru (1500,-Kč), hlavního
sportovního komisaře závodu (1500,-Kč), jeho asistenta (600,-Kč), hlavního cílového
komisaře (1000,-Kč).
Minimální odměny pro ČMP
EM/JM
1. 2000,-Kč
2. 1200,-Kč
3. 900,-Kč
4. 600,-Kč
5. 600,-Kč
6) Mistrovství ČR UCI JUNIOR a ELITE BMX 2016
Jednorázový závod, systém KO doplněný o malé finále, pouze pro jezdce s českou licencí.
Nasazení do závodu dle kvalifikace (time trial) na čas (1 kolo). Všichni jezdci z ní postupují
do závodu.
Bodování a časový program jako u MČR challenge (pořadatel, který má trať s pro-sekcí
upřesní časový program tréninků v ustanovení závodu)
Startovné: EM 450,-Kč, JM +EW 350,-Kč
Vítěz obdrží mistrovský dres
Odměny na MČR (platí pořadatel závodu)
Elite Men :
Junior Men:
1. 5000,-Kč
2000,-Kč
2. 3000,-Kč
1000,-Kč
3. 2000,-Kč
800,-Kč
4. 1400,-Kč
600,-Kč
5. 1200,-Kč
500,-Kč

Elite Women:
1000,-Kč
500,-Kč
300,-Kč

6. 1000,-Kč
300,-Kč
7. 800,-Kč
300,-Kč
8. 600,-Kč
300,-Kč
Pořadatel uhradí dále ze svého komentátora, administrátora závodu (2.000,-Kč), cílovou
kameru (1.500,-Kč), hlavního sportovního komisaře závodu (2000,-Kč), jeho asistenta (1000,Kč), hlavního cílového komisaře (1000,-Kč), časomíru (1.000,-Kč)
7) MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY TIME TRIALU 2016
Jednorázové Mistrovství České republiky pro kategorie 15/16, JM, EM (uzavřené)
Závod na jedno kolo - prvních 8 postupuje do finále – vítěz z druhého kola bude mistr ČR
startovné – 200,-Kč pro všechny kategorie
odměny : 15/16 - vítěz dres Mistra ČR, do třetího místa medaile
JM, EM - vítěz dres Mistra ČR, do třetího místa medaile (zajistí komise BMX) a
finanční odměnu (EM - 1.500,-/1.000,-/500,-Kč, JM - 750,--/500,--/250,-- – zajistí pořadatel)
8) MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY CHALLENGE BMX 2016
Jednorázový závod, systém KO, doplněný o malé finále, v případě součtu 3 jízdy + 4
finálová, závod je uzavřený pro zahraniční jezdce.
Kategorie: B 6 – 16, M 17+, Master 30+, Cruiser Mini-16, Cruiser Top 17+, Cruiser Master
30/39 a Cruiser Master 40+
Nasazení dle průběžného pořadí ČMP 2016.
Startovné: 350,-Kč
Ceny: do 8. místa poháry + mistrovské dresy (zajišťuje pořadatel)
Časový program bude upřesněn v Ustanovení k závodu.
9) MISTROVSTVÍ ČR KLUBŮ a TEAMŮ BMX 2016
Jednorázový závod uzavřený, systém KsK na 3 kvalifikační jízdy , v případě součtu 3 jízdy +
4 finálová.
Kategorie: 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16+Girls, Men 17+, Junior/Elite , Cruiser Top (bez
omezení věku), Cruiser Master 30+
Družstva a teamy: musí být čtyřčlenná + manager (striktní dodržení klubové příslušnosti
při složení teamu). Družstvu může být pouze 1 jezdec kategorie Cruiser. Přihlášky do závodu
se musí poslat elektronicky do 7 dnů před datem závodu, na adresu předsedy komise Karla

Mařáka. Je povoleno nahrazení jednoho člena družstva v den závodu v případě zranění či
nemoci (musí být lékařsky doloženo).
V den závodu budou jezdcům kontrolovány licence klubů. Nebudou akceptovány kluby,
narychlo složené před začátkem závodu.
Startovné: 600,-Kč za družstvo
Ceny: do 8 místa, pohár pro každé družstvo + sada pěti medailí (4 jezdci a manager), vítězové
dále obdrží mistrovské dresy (dresy zajistí komise bmx)
Bodování: za celkové pořadí v každé kategorii od 1 do 16 místa (22,18… jako v ČMP) a za
první 3 kvalifikační jízdy (i u součtových kategorií) od 8 bodů po 1.
Pořadatel hradí ze svého hlavního sportovního komisaře závodu (1500,-Kč), jeho asistenta
(600,-Kč), hlavního cílového komisaře (1000,-Kč), administrátora (2000,- Kč), komentátora,
cílovou kameru (1500,-)

Příloha číslo 1 - časový program – doporučený
Přejímka: do 9,45 hodin
Trénink Blok 1: 9,00 – 9,45 (10 minut volný, 35 minut povinný)
Trénink Blok 2: 9,45 – 10,30 (10 minut volný, 35 minut povinný)
Trénink blok 3: 10,30 – 11,00 (10 minut volný, 20 minut povinný)
Start závodu: 11,15
V případě dvojdenních závodů se celý sobotní program posouvá o hodinu dozadu.
Program musí být uveden v ustanovení k závodu.
Blok 1: 6-12 let
Blok 2: 13 + challenge
Blok 3: Junior/Elite
Jezdci kategorie cruiser si mohou vybrat mezi blokem tréninku 1 a 2 v závislosti jejich
případného startu ve dvou věkových kategoriích (20“ + 24“)
Příloha číslo 2 – Nasazování do závodu:
ČMP – dle prezenční listiny a modusu počítače
M ČR – u kategorií challenge – dle průběžného pořadí ČMP 2016
M ČR – u kategorií JM/EM – dle kvalifikace na čas
Dráhy pro postupy si jezdci vybírají.
1. rozjížďka 2. rozjížďka 3. rozjížďka
1
2
3
8
7
6
9
10
11
16
15
14
17
18
19

4. rozjížďka
4
5
12
13
20
atd.

Příloha číslo 3 – Hodnocení výsledků závodů:
Pro závod:
Pro pořadí jezdců v závodě je rozhodující:
a) umístění ve finálových jízdách
b) nejnižší počet bodů v rozjížďkách závodu
c) při rovnosti bodů – 1 – lepší umístění v poslední jízdě, 2 – umístění
v předchozích jízdách, 3 – los
Pro seriál:
Pro pořadí jezdců v seriálu je rozhodující:
a) vyšší počet získaných bodů
b) při rovnosti bodů: 1- lepší bodový zisk v posledním závodě, 2 – lepší bodové
zisky v předchozích závodech, 3 – los
popis systému KsK pro ČMP
Systém bodování KSK pro ČMP
-> Tři základní jízdy systémem KSK (každý s každým).
-> Po té se sečtou body všem jezdcům v kategorii. Například, je-li v kategorii 18 jezdců, první
16 s nejnižším bodovým ziskem, je nasazeno do dvou semifinálových jízd, které se jedou již
KO systémem.
Bodování závodu
- Jezdec získává deset bodů za odjetí povinného tréninku.
- Rozjížďky jsou bodované dle pořadí od prvního do osmého místa: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Za celkový výsledek v závodě je bodování od prvního do šestnáctého místa: 22, 18, 15, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Počítání pořadí v rozjížďkách
- Pořadí jezdců je stanoveno dle pořadí v jízdách nezávisle na způsobu bodování, v případě
nerovnosti bodů rozhoduje dojezd v jízdách od poslední k první.
DNS (nestartoval) - jezdec je zapsán jako poslední v jízdě, do celkového hodnocení závodu
nedostává žádné body za jízdu.
DNF (nedokončil) - jezdec je zapsán jako poslední v jízdě, do celkového hodnocení závodu
dostává body za příslušné (poslední) místo v jízdě.
DSQ (diskvalifikován v daném rozjezdu) - jezdec je zapsán jako poslední v jízdě, do
celkového hodnocení nedostává žádné body za jízdu.
Počítání pořadí ve finálových jízdách
Výsledek ve finálové jízdě určuje pořadí jezdce v závodě nezávisle na způsobu bodování.
DNS (nestartoval) - jezdec je hodnocený jako poslední v dané finálové jízdě, do celkového
hodnoceni závodu nedostává žádné body za finálovou jízdu.

DNF (nedokončil) - jezdec je zapsán jako poslední v dané finálové jízdě, do celkového
hodnocení závodu dostává body za příslušné (poslední) místo v jízdě.
DSQ (diskvalifikován ve finalové jízdě) - diskvalifikace ve finálové jízdě znamená
diskvalifikaci ze závodu, jezdec je zapsán na poslední místo v závodě bez jakéhokoliv
bodového hodnocení (body za závod = 0).

