
PROPOZICE K ZÁVODU BMX 
 
Oddíl TJ BMX Třinec 
Pořádá dne 13.5. a 14.5.2017  
1. a  2.   závod Moravské Ligy 2017 v bikrosu 
 
Místo konání: dráha BMX ve sportovním areálu STaRS v Třinci 
 
Systém závodu: KSK  - 5 jízd 
 
Podmínky Účasti:  

- Licenční jezdci BMX a Cruiser s platnou licencí pro rok 2017 + přední a boční tabulka sčíslem 
- Nezletilí neregistrovaní jezdci se souhlasem zák.zástupce 

Výstroj:  
Výstroj  musí mít jezdci dle prováděcích pokynů BMX ČSC pro rok 2017.Dlouhé kalhoty,dres s dlouhým 
rukávem, celoprsté rukavice, řádně upevněná (dotažená) integrální přilba, dres v kalhotách, rukávy 
spuštěné po zápěstí.  
Jezdci starší 18-ti let a  kategorie17+  mohou  použít kraťasy v kombinaci s chrániči kolen, celých holení 
po kotníky 

 
Kategorie: 
 Neregistrovaní , B6, B7-8 ,B9-10,B11-12,B13-14,B15-16, M17+, Cr Top, Cr30+ 
 
Startovné: 

- Neregistrovaní do 18 let   …… 100,- Kč 
- Licenčí jezdci       …… 200,- Kč 
- 17+…………    … 250,- Kč    

Ceny: 
- poháry do 3 místa , kat. 6 a 7-8  do 8místa,     

17+ , CrTop,Cr30+ finanční odměny dle prováděcích pokynů ML2017 
- neregistrovaní dle přihlášených, min. do 3.místa 
 

Pojištění: Jezdec musí být pojištěn vlastní úrazovou pojistkou 
 
Časový program:    
Sobota: 10:30 - 11:45 prezentace jezdců 

11:15 - 11,55  trening  10min volný 30min povinný – blok1 (6-12, nereg.) 
11:55 – 12:35 trening  10min volný 30mi povinný – blok2 (13-17, Cruiser) 
13:00  Start Závodu 

Neděle: 08:00 – 09:15 prezentace jezdců 
09:00 – 09:30  trening  10min volný 20min povinný – blok1 (6-12, nereg.) 
09:30 – 10:00  trening  10min volný 20min povinný – blok2 (13-17,Cruiser) 
10:15  Start Závodu 

 
Zdravotní zajištění:  Lékařská služba se sanitou 
 
Závěrečná ustanovení: 
Pořadatel si vyhrazuje právo odvolat závod nebo změnit časový program v případě nepříznivého 
počasí nebo jiných okolností, které by mohly ohrozit regulérnost závodů či bezpečnost jezdců. 
 
Funkcionáři závodu : 
Rozhodčí závodu:   13.5. Vladimír Prokš , Jiří Nimrichter  , 14.5. Jiří Nimrichter, Vladimír Prokš 
Komentátor závodů:  Pavel Křištof 
Ředitel závodu: Petr Ostruszka  
více info na www.bmxtrinec.net  
 
V Třinci dne 20.4.2017 


