CENA PARDUBICKÉHO KRAJE
Krajský přebor BMX
závod se koná za podpory Pardubického kraje, města Pardubice a MO Pardubice I.

závod se koná pod záštitou radního Pardubického kraje pro sport René Živného

POŘADATEL :

Tělovýchovná jednota BMX Pardubice
Svaz cyklistiky Pardubického kraje, z.s.

DATUM KONÁNÍ :

neděle - 22. března 2020

FUNKCIONÁŘI :

Ředitel závodu
Sportovní komisař
Asistent sportovního komisaře
hlavní cílový komisař
komentátor
administrátor:

Merta Zdeněk

Mertová Veronika
Beděrka Lukáš
Andrea Vesecká

MÍSTO KONÁNÍ :

areál BMX na sídlišti Závodu míru

TRAŤ :

délka 380m, 8 drah, min.šířka 6m, převýšení 7 m,
šotolinový a asfalt.povrch, automat.startovací zařízení,
dlážděné zatáčky
jezdci s platnou licencí BMX pro rok 2020, ČIP NUTNÝ !!!
6, 7/ 8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, Men 17+ (nejedou PRO SEKCI)
příchozí do 10 let (jedna kategorie), CRUISER do 40, CRUISER nad 40

KATEGORIE :

SYSTÉM :
STARTOVNÉ :
CENY :

KsK, 3 jízdy KsK, pak postupy K.O.
bez malého finále
200,-Kč , příchozí 50,-Kč

do 5. místa (B6 a příchozí do 8.místa)

Na vyhlášení vítězů se musí jezdec dostavit v závodním oblečení (teamový dres či bunda)
POJIŠTĚNÍ :

každý jezdec vlastní úrazovou pojistku

OBČERSTVENÍ :

zajištěno v areálu BMX po celou dobu závodů,
navíc ve 2 restauracích, cca 300 m od dráhy

ČASOVÝ ROZVRH :

08,30 - 09,15 - prezentace jezdců
9,00 - 09,30 - trénink Blok 1 (10 minut volný, 20 minut povinný)
9,30 - 10,00 - trénink Blok 2 (10 minut volný, 20 minut povinný)
10,15 - start hlavního závodu
blok 1
blok 2

příchozí, 6, 7/8, 9/10, 11/12, (CR)
13/14, 15/16, M 17+ , CRUISER

(kategorie M 17+ nejede PRO SEKCI)
START :

příchozí, 6,7/8,9/10, CR, 11/12,13/14, 15/16, 17+
(pořadí kategorií na startu může upravit hlavní rozhodčí dle počtu jezdců)

USTANOVENÍ :

Pořadatel si vyhrazuje právo závod odvolat, zrušit nebo změnit
časový program a systém závodu v případě krajně nepříznivého
počasí nebo jiných okolností, které by mohly ohrozit regulérnost
závodu nebo zdraví a bezpečnost jezdců.
info
Ředitel závodu
René Živný - 608309509
Zdeněk Merta

zivnybikros@seznam.cz

