
PRAVIDLA PRO MBL NA ROK 2017 
 
Přítomny oddíly       Jeseník,Míkovice,Opava,Uničov,Hranice,Abos,Třinec,Utopia 
Zábřeh,Studénka,OlympusPřerov,Favorit Brno,Prostějov a Vyškov             
 
 
Pravidla  vzešla z jednání klubů dne  1.10.2016 v Opavě a ze zasedání  komise BMX v Nymburku 
5.11.2016 
Program: 
  

                   1 Finanční zpráva-za rok 2016- bude zveřejněna po vyhodnocení  a zaslána mailem na 
oddíly                                                                     

                   2. Vytvoření pravidel pro rok 2017.Připomínky k MBL  2016 vyslechnuty na závodech a na 
schůzi v Opavě byly  projednány , odsouhlaseny a zapracovány do   návrhu usnesení,ze  kterého 
vznikl návrh pro   tato          pravidla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       3. Systém závodů pro rok 2017. 
          4. Kalendář závodů  MBL 2017 . 
          5. Různé 
 
          . 
 
         3)   Pro 2017 platí následující 

a)  Systém se bude řídit prováděcími pokyny BMX  ČSC  pro rok  2017 pokud není 
v prováděcích pokynech pro MBL výslovně stanoveno jinak. 
 

b) Seriál 12-ti otevřených závodů,systém KsK se sčítáním bodů  za jednotlivé rozjížďky  /viz 
příloha 3    
Do celkového vyhodnocení závodů se bude počítat bodový zisk ze 10-ti regulérně ukončených  
závodů/dva nejhorší se škrtají/. 
 

c) Bonifikace  10 bodů přísluší jezdci,který přijel na závody,zaplatil startovné,účastnil.se tréninku 
s rampou,nastoupil do závodů a není zraněn tak,aby mu to překáželo v jízdě či ohrozilo na 
zdraví.Tím se rovněž vyloučí tzv. koupení deseti bodů za účast.Pokud se jezdec zraní a není 
schopen odhlásit se sám učiní tak jeho doprovod.  
 

d) Prezentace na jednotlívé závody do 10.00 hodin.pokud nebude stanoveno jinak ve zvláštním 
ustanovení pro závod.Při dvojzávodech  na jedné trati  doporučena  příloha 5 
  

e) Při počtu 8 a méně závodníků se jede součet 5 jízd a finále A.Pro celkové umístění  budou 
započítány body  z jednotlivých rozjížděk/viz příloha 1a /,bonifikace 10 bodů za účast a body 
z finále./viz příloha  1b/pozice na startu podle počtu bodů dosažených v rozjížďkách 
Při počtů jezdců devět a více se jede finále /E,D,C,B,A/ jako doposud a jezdci si vybírají pozici 
na startovním roštu podle průběžného pořadí v tomto závodě ./bodování taktéž dle přílohy 
1a,b/Při jakémkoliv počtu jezdců platí pro nasazení do jednotlivých rozjížděk dle indexu 
počítače /index počítače je pokaždé jiný/ 
 

f)  Kategorii tvoří nejméně 5 jezdců,kategorie dle přílohy 4, 
 

g) Zvláštní ustanovení, zašle pořadatel předsedovi MBL  měsíc před závodem. 
 
h) Výstroj  musí mít jezdci dle prováděcích pokynů BMX ČSC pro rok 2017./dlouhé kalhoty,dres 

s dlouhým rukávem,celoprsté rukavice,Řádně upevněná /dodažená/přilba s chráničem úst tzv. 
integrálem dres  v kalhotách na krunýři, 



Rukávy spuštěné po zápěstí,ponožky standartní a ne zkrácené. /Jezdci starší 18-ti let   
kategorie17+ a  horská kola mohou  použít kraťasy v kombinaci s chrániči kolena celých 
holení po kotníky 

i) Vyhodnocení závodů minimálně do 3.místa.U kategorie 6, 7-8, a neregistrovaných 
doporučujeme vyhodnotit do 8.místa.Doporučení doplnit vyhodnocení věcnými 
cenami.Kategorie 17+  dle přílohy 2 

 
 

 
 
    j)    Hodnocení při rovností bodů pro seriál 

1. lepší umístění  v posledním závodě 
                                                                                                                                                      

k)  Startovní čísla budou určena komisí BMX, každý jezdec si sám pořídí startovní tabulku přední 
a boční na rám. 
 

     l)  Sportovnímu komisaři náleží odměna 1000,- Kč.asistentu SK a zároveň cílovému rozhodčímu, 
            náleží odměna 800,-Kč,komentátor dostane 1000,-Kč.Tyto odměny vyplácí pořadatel závodu 

Odměna zpracovateli výsledků – 1000,-Kč/ za závod  (vyplácí pokladník MBL z vybraných 
15%)  

 
     m) Startovné : kategorie  17+    250,-Kč     
                        ostatní licenční   200,-Kč 
                        neregistrovaní a MTB do 18 let dle uvážení pořadatele 
 
     n) Pořadatel odvede 15% ze startovného na celkové vyhodnocení MBL 2017 . 
 
     o) Jezdci mohou být v roce 2017 ostaršováni   o kategorii t.j. maximálně o dva roky,   
           
     p) Kategorie MBL 2017: viz Příloha 4 
 
     q) Jezdci do 12 let ,včetně nesmí používat pedály SPD/neplatí pro postaršené jezdce do kategorie  
         13-14 let   

 
r) Celkové vyhodnocení MBL 2016: do pátého místa  poháry. 
 
Příloha 1a  Bodování v rozjížďce : 
 1.místo - 8 bodů                                  
 2.místo - 7 bodů                                  
 3.místo - 6 bodů                                  
 4.místo - 5 bodů                                  
 5.místo - 4 body                                  
 6.místo - 3 body                                  
 7.místo - 2 body                                  

        8.místo - 1 bod                      
 
 
 Příloha 1b  Bodování v závodě  : 
 1.místo - 22 bodů                                   9.místo – 8 bodů 
 2.místo - 18 bodů                                 10.místo – 7 bodů 
 3.místo - 15 bodů                                 11.místo – 6 bodů 
 4.místo - 13 bodů                                 12.místo – 5 bodů 
 5.místo - 12 bodů                                 13.místo – 4 body 



 6.místo - 11 bodů                                 14.místo – 3 body 
 7.místo - 10 bodů                                 15.místo – 2 body 

  8.místo -   9 bodů                                 16.místo – 1 bod 
 

Příloha 2 Odměňování závodníků:kategorie 17+ (finanční odměny)  
1.místo   1 000,- Kč                                 5.místo – 400,- Kč 
2.místo -    800,- Kč                                6.místo – 200,- Kč 
3.místo -    600,- Kč                                7.místo – 200,- Kč 
4.místo -    500,- Kč                                8.místo – 200,- Kč      

      Při počtu jezdců osm a méně bude vyhodnoceno 60% jezdců,nejméně však tři 
 

Kategorie Cr TOP  a Cruiser 30 + minim.500/300/200,-Kč za 1./2./3. místo 
 

      Ostatní kategorie: poháry/mohou být i  menší/ nebo medaile + věcné ceny  
 
     4. Příloha 3 Kalendář závodů MBL 2017 
 
    DATUM                  MÍSTO ČÍSLO ZÁVODU                     SPORTOVNÍ 
KOMISAŘ            ASISTENT  KOMISAŘE+CÍLOVÝ 
 
    13.05.2017                 Třinec                                   1. závod                                 Prokš Vladimír                                  
Nimrichter Jiří 
    14.05.2017                 Třinec      2. závod                                 Nimrichter Jiří                                   
Prokš Vladimír 
    03.06.2017                 Vyškov                                3.závod                                  Axman Stanislav                               
Nimrichter Jiří 
    04.06.2017                 Vyškov                                4.závod                                  Nimrichter Jiří                                   
Axman Stanislav 
   17.06.2017                 Přerov                                   5.závod                                  Prokš Vladimír                                  
Ostruszka Petr 
   18.06.2017                 Přerov                                  6. závod                                  Ostruszka Petr                                   
Prokš Vladimír 
   24.06.2017                 Jeseník                                 7.závod                                   Stloukal Adam                                  
Axman Stanislav 
   25.6.2017                   Jeseník                                 8.závod                                   Axman Stanislav                               
Stloukal Adam                                                                                                                     
   02.09.2017                 Opava                                  9.závod                                   Vladimír Prokš                                  
Košárek Luboš 
   03.09.2017                 Opava                                10.závod                                   Košárek Luboš                                  
Prokš Vladimír          
   23.09.2017                 Míkovice                            11.závod                                   Prokš Vladimír                                 
Koelner Petr                                                                                                                                   
   24.09.2017                 Míkovice                            12.závod                                   Koelner Petr                                     
Prokš Vladimír      
       
       
       
 

  Kategorie MBL2017: neregistrovaní ,registrovaní do 6,7-8, 9-10, 
                                           11-12, 13-14, 15-16 let,17+,  Cr  TOP,Cr 30+      Dívky                              
                                           16 let a starší budou jezdit kategorii 15-16 let,ostatní dívky se   mohou  
                                           omladit o rok  

 



       Příloha 5 doporučený časový program  pro dvouzávody                                                                                                                           
 
 
       Sobota                                                                               neděle 
 
       Registrace       od 10,30 do  11,45                                     Registrace  od   08,00   do  09,15 
       Volný trénink blok       1     11,15                                     Volný trénink blok       1     09,00 
       Trénink s rampou blok 1     11,25                                     Trénink s rampou blok 1     09,10 
        Volný trénink blok      2     11,55                                     Volný trénink blok       2     09,30 
       Trénink s rampou blok 2     12,05                                     Trénink s rampou blok 2     09,40        
       Začátek závodů                   13,00                                      Začátek závodů                   10,15 
       Na nedělní závody je možno se zaregistrovat  už po skončení sobotních závodů 

                                                                                                                                                                          
5.RŮZNÉ 

 
a) Sankce 1.jezdec za nesportovní chování,sprosté nadávky házení předmětů např. kolo nebo 

přilba, poprvé napomenutí,posunutí na poslední místo+ 2 body,podruhé vyloučení ze 
závodu.2.Jezdec odpovídá za chování doprovodu, poprvé napomenutí podruhé vyloučení ze 
závodu.3.Oddíl nepřipravenost na závod, nepřidělení závodu v příštím roce 

 
b) Schůže oddílů Moravy se bude konat v Míkovicích 30.9.2017 po vyhlášení výsledků,. 

 
c) cestovné na komisi za cenu benzínu 3.50Kč/km (Vladimír Prokš) 

 
d) pohár za 1.místo v celkovém vyhodnocení bude mít označení 
          Vítěz MBL 2017 včetně označení kategorie. 
 
e) V pauze mezi finálem a vyhodnocením závodu proběhne doplňkový program dle uvážení             

pořadatele 
 

f) jezdcům se započítávají všechny získané body i když nedojede celý závod 
 

g) Nutno zpřísnit dohled na výstroj jezdců a tech.stav závod.strojů.  
 

h) Celkové vyhodnocení MBL a poháry zajistí pořadatel posledního závodu ve spolupráci s 
komisí MBL. 

 
i)   HLAVNÍ ZMĚNY OPROTI LONSKÉMU ROKU ZRUŠENÍ KATEGORIE MTB,VZNIK 

KATEGORIE CRUISER 30+ A KRAŤASY POVOLENÉ PRO UVEDENÉ KATEGORIE  
OD 18-TI LETh 

 
j)   Od Andrey Vesecké přišel návrh na změnu systému aby byl jednotný v celé republice a to jet 

místo finále E,D,C,B,A systém KO tj. čtvrt semi,malé a velké finále. Toto dávám na 
posouzení.Stávající systém nefunguje spravedlivě při větším počtu jezdců než 32 

 
k)   Návrh na cílovou kameru přednese pan Merta  na jarních závodech v Pardubicích.kde uvede 

možnosti a cenu celého zařízení.Jako obsluhu navrhuji po předchozí domluvě pana Radima 
Kaplera.Nutno domluvit financování 

 
 
                                         v Opavě  dne 29.1.2017                                                                        
zpracoval: Vladimír Prokš 
 


