TJ BMX PARDUBICE - pořádá úvodní bikrosový závod sezóny

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 z.s.
Svaz cyklistiky Pardubického kraje, z.s.

30.5. 2020

DATUM KONÁNÍ:

sobota -

ROZHODČÍ :

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
hlavní cílový:
administrátor:

DRÁHA

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

Merta Zdeněk
Průša David, Hana Holubová
Mertová Veronika
Vesecká Andrea

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

pouze jezdci s platnou licencí pro rok 2020
6, 7/ 8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 + Girls, Men 17+,Cruiser do 40,
Cruiser 40+, JM+EM,

SYSTÉM :

KsK na 3 jízdy + po té přechod na KO (1/4,1/2, finále)
bez malého finále

STARTOVNÉ :

250,-Kč

pro všechny kategorie

Předregistrace proběhne online na email: zdenekmerta57@gmail.com. Na našich webových stránkách
www.bmxpardubice.cz si prosím stáhněte tabulku k vyplnění s registračními údaji.
Předregistraci provede zástupce klubu (podobně jako při ME) a v den závodu se pak dostaví k
registraci k uhrazení startovného. Zde také obdrží pásky pro jezdce a trenéry ( 10 závodníků / 1
trenér). TATO REGISTRACE JE ZÁVAZNÁ. DEDLINE 27.5. 2020 12:00 hodin. Startovné
bude uhrazeno za VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ jezdce. Od 27.5. 2020 12:00 hodin již NELZE
jezdce odhlásit ani přihlásit.

CENY :

Poháry do 5. místa pro všechny kategorie
kategorie do 6 let 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 nebo dvě restaurace 300 metrů od trati.

ČASOVÝ PROGRAM:
sobota 30.5. - od 8,00 - 9,00 hodin - registrace blok 1 (pouze předregistrovaní jezdci!)

09,00 - 09,50 - trénink BLOK 1 (20 minut bez startu, 30 minut se startem)
10,00 - start závodu - kategorie 6,7/8,9/10, Cruiser do 40, Cruiser nad 40
13,00 - vyhlášení výsledků BLOK 1
sobota 30.5. - od 13,00 - 14,00 hodin - registrace blok 2 a 3 (pouze předregistrovaní jezdci!)

13,30 - 14,20 - trénink BLOK 2 (20 minut bez startu, 30 minut se startem)
14,20 - 14,50 - trénink BLOK 3 (10 minut bez startu, 20 minut se startem)
15,00 - start závodu - kategorie 11/12, 13/14, 15/16 + GIRLS, Men 17+, JM+EM
18,00 - vyhlášení výsledků
BLOK 1 - kategorie 6,7/8,9/10, Cruiser do 40, Cruiser nad 40
BLOK 2 - kategorie 11/12, 13/14, 15/16 + GIRLS, Men 17+
BLOK 3 - kategorie Junior Men/Elite Men (PRO SEKCE)
Pořadí kategorií může být změněno v den závodu hlavním komisařem.

UPOZORNĚNÍ: vzhledem k aktuální a často se měnící situaci, dbejte prosím
pokynů pořadatelů, kteří se vždy řídí aktuálními nařízeními vlády ČR
HOTELY: www.visitpardubice.com
KEMP: z důvodu aktuální situace není možno kempovat na tradičním místě u dráhy
ZÁVĚREČNÉ
USTANOVENÍ:

Organizátoři mají právo závod zrušit či odložit z důvodů
špatných povětrnostních podmínek či jiných důvodů, ohrožující
zdraví a bezpečnost jezdců nebo regulérnost závodu.

info
René Živný - 608309509

zivnybikros@seznam.cz

Ředitel závodu
Zdeněk Merta - 725593649

zdenekmerta57@gmail.com

