
13. a 14. závod Moravské ligy BMX 
2016 

Opava 
 
 

Pořadatel:                           Sportovní klub JANTAR Opava,z.s. oddíl BMX 
Datum konání:                   sobota 1.10. 2016 a neděle 2.10. 2016
Místo konání: BMX dráha Sportovního klubu JANTAR Opava,z.s. 

Městské sady Opava, ul. Jaselská, GPS 49°57'15.3"N, 17°53'11.4"E
 
Ředitel závodu:                 Radim Kapler
Sportovní komisař: 
Asistent sp.kom. + 
cílový komisař: 
 

  Systém závodů 
 
  Kategorie: 

 

    
Startovné: 

Luboš Košárek (sobota), Petr Ostruzska neděle) 
Petr Ostruzska  (sobota), Luboš Košárek (neděle 
 
 
KsK na 5 jízd dle Prováděcích pokynů BMX 2016 pro 
MBL 
 
příchozí spolu s MTB do 11 let včetně, MTB 12+ 
B6, B7/8, B9/10, B11/12, B13/14, B15/16, Men 17+, 
Cr Top  
 
příchozí a MTB do 11 let:   50,- Kč 
MTB 12+, B6 až B16:       200,- Kč 
Men 17+:                           250,- Kč

 
Ceny:                                  dle Prováděcích pokynů BMX 2016 pro MBL 

 
Pojištění:                            každý jezdec je povinen mít uzavřeno vlastní úrazové pojištění 

 
Zdravotní zabezpečení:    lékař,  

 
Občerstvení:                      v areálu BMX dráhy

 
Časový program  
sobota 1.10. 2016 

 
 
 
 
Časový program  
neděle 2.10. 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěrečné ustanovení: 
 
 
 
 

Další informace: 

 
registrace            do 11:45 
trénink bloku 1         11:15 – 11:55 (prvních 10 minut volný trénink bez rampy) 
trénink bloku 2         11:55 – 12:35 (prvních 10 minut volný trénink bez rampy)               
začátek závodu        13:00 
 
registrace              do 9:15 
trénink bloku 1           9:00 – 9:30 (prvních 10 minut volný trénink bez rampy) 
trénink bloku 2           9:30 – 10:00 (prvních 10 minut volný trénink bez rampy) 
rozprava                    10:05 
začátek závodu         10:15 
 
tréninkový blok 1: příchozí, MTB do 11 let včetně, MTB 12+, B6 až B12 
tréninkový blok 2: B13 až B16, Men 17+,  Cr Top 
 
Pozn.: Jezdci kategorií Cruiser si mohou vybrat blok tréninku v závislosti na 
tom, jestli startují i ve druhé kategorii na 20-ti palcových kolech. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závod, případně změnit časový 
harmonogram, pokud by se vyskytly okolnosti, které mohou ohrozit 
regulérnost závodu nebo zdraví a bezpečnost účastníků. Každý závodník 
startuje na vlastní nebezpečí. 
 
Za příznivého počasí bude umožněn páteční volný trénink od 16:00 do 19:00 
hodin na vlastní riziko každého účastníka, bez sanitního a zdravotního 
zabezpečení.V sobotu po skončení závodu proběhne schůze zástupců 
moravských klubů 
 
Parkování uvnitř areálu je povoleno pouze se souhlasem pořadatele. 
Další informace k parkování v okolí areálu budou zveřejněny před závody na 
stránkách www.bikros.cz

 
 

Za BMX oddíl SK JANTAR Opava,z.s.Radim Kapler, ředitel závodu 


