
																														TJ	BMX	PARDUBICE	-	pořádá	mezinárodní	bikrosový	závod

		Kontrolní	závod	reprezentace	-	O	štít	města	Pardubic	(34.	ročník)

                    Středoevropský pohár 
             závod se koná za podpory Pardubického kraje, města Pardubice a MO Pardubice I.
													záštitu	nad	závodem	převzal	René	Živný	-	radní	Pardubického	kraje	pro	sport

ORGANIZÁTOR : TJ BMX Pardubice
Svaz cyklistiky Pardubického kraje, z.s.

DATUM KONÁNÍ: sobota  -  21.3. 2020

ROZHODČÍ : ředitel závodu: Merta Zdeněk
hlavní rozhodčí:
asistent rozhodčího:
hlavní cílový: Mertová Veronika
komentátor: Beděrka Lukáš
administrátor: Vesecká Andrea

DRÁHA TJ BMX Pardubice, Závodu miru 1886, Pardubice 
web: www.bikros.cz
mail: zivnybikros@seznam.cz

Location	GPS:	50°2'16.923"N,	15°45'22.378"E

KATEGORIE : pouze jezdci s platnou licencí pro rok 2020, ČIP NUTNÝ !!!
6, 7/ 8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 + Girls, Men 17+,Cruiser do 40,
Cruiser 40+, JM+EM, příchozí do 10 let (jedna kategorie!!!)

SYSTÉM : KsK na   3 jízdy + poté přechod na KO (1/4,1/2, finále)
bez malého finále

STARTOVNÉ : 250,-Kč pro všechny kategorie, příchozí - 50,-Kč

CENY : Poháry do 5. místa pro všechny kategorie
kategorie do 6 let a příchozí - ceny do 8. místa
JM/EM: 1. místo - 2000,- Kč, 2. místo - 1500,-Kč
3. místo - 1200,-Kč, 4. místo - 800,-Kč, 5. místo - 500,-Kč

Na vyhlášení výsledků se musí jezdec dostavit v závodním oblečení.

POJIŠTĚNÍ: každý jezdec musí mít vlastní úrazovou pojistku

OBČERSTVENÍ přímo u trati, dvě restaurace 300 metrů od trati.

ČASOVÝ PROGRAM:  
sobota 21.3. - od 8,30 - 9,30 hodin - registrace

 09,15 - 09,55 -  trénink blok 1  (10 minut bez startu, 30 minut se startem)
 09,55 - 10,35  - trénink blok 2  (10 minut bez startu, 30 minut se startem)
 10,35 - 11,15 - trénink blok 3 (10 minut bez startu, 30 minut se startem)



 11,20 - start závodu
BLOK 1 challenge 6, 7/8, 9/10, 11/12, příchozí
BLOK 2 challenge 13/14, 15/16, 17+,CRUISER
BLOK 3 JM+EM	(PRO	SEKCE)

POŘADÍ NA STARTU: příchozí, 6,7/8,9/10,CR,11/12,13/14, 15/16+Girls, M17+, JM+EM

Pořadí kategorií může být změněno v den závodu hlavním komisařem.

HOTELY: www.visitpardubice.com

ZÁVĚREČNÉ Organizátoři mají právo závod zrušit či odložit z důvodů
USTANOVENÍ: špatných povětrnostních podmínek či jiných důvodů, ohrožující

zdraví a bezpečnost jezdců nebo regulérnost závodu.

info: René Živný - telefon 608309509 ředitel závodu:
mail: zivnybikros@seznam.cz Zdeněk Merta


