PRETEKY 4X
AJ PRE NEREGISTROVANÝCH PRETEKÁROV
Usporiadateľ:

BMX klub Košický šarkaň

Dátum konania:

SOBOTA 9.9.2006

Miesto konania:

trať BMX, Lidické námestie, sídlisko Dargovských hrdinov (Furča), Košice

Riaditeľ pretekov:

Ing. arch. Alexander Lami

Tajomník pretekov: Ing. arch. Jana Lamiová
Informácie:

zatiaľ www.sarkan.d42.sk, lami@zoznam.sk,

Kategórie:

do 12 rokov
13 – 16 rokov
nad 17 rokov

Štartovné:

100 Sk

Systém pretekov:

na základe časov z meraných jázd jednotlivcov nasadenie do pavúka a
následne vyraďovacie jazdy po 4 (prví dvaja postupujú ďalej)

Ceny:

vecné pre prvých 5 pretekárov v každej kategórii
diplom a odmena pre všetkých zúčastnených pretekárov

(1994 a neskôr)
(1993 – 1990)
(1989 a skôr)

Zdrav. zabezpeč.: lekárska služba so sanitkou
Časový program:

8.00 - 9.00 hod.
8.30 - 9.00 hod.
9.00 - 9.30 hod.
10.00 hod.
13.00 hod.

prezentácia
tréning
tréning s rampou
štart meraných jázd
štart vyraďovacích jázd

Ubytovanie:

usporiadateľ nezabezpečuje, informácie o možnostiach na www.kosice.sk

Podmienky účasti: bicykel (najlepšie horský) v dobrom technickom stave
prilba a ľubovoľné rukavice (doporučujeme aj chrániče)
preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
písomný súhlas zákonného zástupcu (pretekári do 15 rokov)
Rôzne:

pretekári a zúčastnené osoby sa na pretekoch zúčastňujú na vlastné
náklady a zodpovednosť.
za škody na majetku a ujmu na zdraví usporiadateľ nezodpovedá

PARALELNE S PRETEKMI 4X SA USKUTOČNÍ AJ 6. KOLO
SLOVENSKÉHO POHÁRA BMX (LEN PRE PRETEKÁROV S LICENCIOU)

PRETEKY BMX
PRE NEREGISTROVANÝCH PRETEKÁROV
Usporiadateľ:

BMX klub Košický šarkaň

Dátum konania:

NEDEĽA 10.9.2006

Miesto konania:

trať BMX, Lidické námestie, sídlisko Dargovských hrdinov (Furča), Košice

Riaditeľ pretekov:

Ing. arch. Alexander Lami (0905 323 767)

Tajomník pretekov: Ing. arch. Jana Lamiová (0905 630 307)
Informácie:

www.sarkan.d42.sk, lami@zoznam.sk,

Kategórie:

do 6 rokov
(2000 a neskôr)
7 – 8 rokov
(1998 – 1999)
9 – 10 rokov
(1996 – 1997)
11 – 12 rokov
(1994 – 1995)
13 – 14 rokov
(1992 – 1993)
15 – 16 rokov
(1990 – 1991)
OPEN
dievčatá štartujú s chlapcami o rok staršími

Štartovné:

OPEN 100,- Sk, ostatné kategórie 50,- Sk

Systém pretekov:

KSK resp. KSK/5+1, podľa Súťažného poriadku BMX na rok 2006

Ceny:

OPEN - finančné (1 500, 1 000, 700, 500, 400, 300, 200, 100 Sk)
ostatné kategórie - vecné do 3. miesta
diplom a odmena všetci zúčastnení pretekári

Zdrav. zabezpeč.: lekárska služba so sanitkou
Časový program:

8.00 - 9.00 hod.
8.30 - 9.00 hod.
9.00 - 9.30 hod.
10.00 hod.

prezentácia
tréning
tréning s rampou
štart pretekov

Podmienky účasti: bicykel (najlepšie BMX alebo horský) v dobrom technickom stave
prilba a ľubovoľné rukavice (doporučujeme aj chrániče)
preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
písomný súhlas zákonného zástupcu (pretekári do 15 rokov)
Rôzne:

pretekári a zúčastnené osoby sa na pretekoch zúčastňujú na vlastné
náklady a zodpovednosť.
za škody na majetku a ujmu na zdraví usporiadateľ nezodpovedá

PARALELNE S PRETEKMI BMX SA USKUTOČNÍ AJ 7. KOLO
SLOVENSKÉHO POHÁRA BMX (LEN PRE PRETEKÁROV S LICENCIOU)

