6. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA BMX
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
Športový komisár:
Kategórie:

do 6 rokov, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, juniori/muži, juniorky/ženy, cruiser
do 14 rokov vrátane, cruiser 29-, cruiser masters 30+

Štartovné:

muži/juniori 300,- Sk, ostatné kategórie 200,- Sk

Systém pretekov:

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

Ceny:

kategória juniori/muži – finančné odmeny podľa Súťažného poriadku
ostatné kategórie – poháre do 3. miesta

Zdrav. zabezpeč.: lekárska služba so sanitkou
Poistenie:

každý pretekár musí mať uzatvorenú vlastnú úrazovú poistku

Časový program:

11.00 - 12.00 hod.
11.30 - 12.00 hod.
12.00 - 12.30 hod.
13.00 hod.

prezentácia
tréning
tréning s rampou
štart pretekov

Poradie kategórií na štarte - ide sa v jednom bloku:
CR 14-, CR 29-, CR 30+, B6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, juniorky/ženy, juniori/muži
Záverečné ustanovenie:
● Pretekári sa pri registrácii preukážu platnou licenciou na rok 2006.
● Usporiadateľ si vyhradzuje právo odvolať preteky alebo zmeniť časový program, pokiaľ
by sa vyskytli okolnosti ohrozujúce zdravie a bezpečnosť pretekárov alebo regulárnosť
pretekov.

PRETEKY 4X

(aj pre neregistrovaných pretekárov) prezentácia: 8.00 – 9.00 hod.
štart meraných jázd: 10.00 hod., informácie na www.sarkan.d42.sk

7. KOLO SLOVENSKÉHO POHÁRA BMX
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

Tajomník pretekov: Ing. arch. Jana Lamiová
Športový komisár:
Kategórie:

do 6 rokov, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, juniori/muži, juniorky/ženy, cruiser
do 14 rokov vrátane, cruiser 29-, cruiser masters 30+, OPEN

Štartovné:

muži/juniori 300,- Sk, OPEN 100 Sk, ostatné kategórie 200,- Sk

Systém pretekov:

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

Ceny:

kategória juniori/muži – finančné odmeny podľa Súťažného poriadku
OPEN - finančné (1 500, 1 000, 700, 500, 400, 300, 200, 100 Sk)
ostatné kategórie – poháre do 3. miesta

Zdrav. zabezpeč.: lekárska služba so sanitkou
Poistenie:

každý pretekár musí mať uzatvorenú vlastnú úrazovú poistku

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

Poradie kategórií na štarte - ide sa v jednom bloku:
CR 14-, CR 29-, CR 30+, B6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, juniorky/ženy, juniori/muži
Záverečné ustanovenie:
● Pretekári sa pri registrácii preukážu platnou licenciou na rok 2006.
● Usporiadateľ si vyhradzuje právo odvolať preteky alebo zmeniť časový program, pokiaľ
by sa vyskytli okolnosti ohrozujúce zdravie a bezpečnosť pretekárov alebo regulárnosť
pretekov.

PRETEKY BMX (pre neregistrovaných pretekárov) informácie na www.sarkan.d42.sk

