
BMX klub Rača, v spolupráci a s finančnou podporou Slovenského zväzu cyklistiky 
a Mestskej časti Bratislava - Rača, usporiada preteky:  

 
Majstrovstvá Slovenska  BMX v časovke jednotlivcov, 
Medzinárodné preteky BMX Olympijské nádeje krajín V-4, 

8. kolo Slovenského pohára BMX   
 

Usporiadateľ:  BMX klub Rača 

Termín pretekov:  v sobotu 15.9.2018 

Miesto konania:   Bratislava – Rača, BMX dráha, Hečkova ul. 3 – Areál BMX 

Riaditeľ pretekov:  Peter Grznár 

Hlavný rozhodca:   Martin Maurer 

Program pretekov: 9:00-9:30 - registrácia pretekárov na Majstrovstvá Slovenska                 
v časovke BMX – len pretekári so slovenskou licenciou SZC 

                                                      9:30-10:00    - Majstrovstvá SR - voľný tréning na časovku 
                                                    10:00-10:30    - Majstrovstvá SR - tréning s rampou na časovku 
                                                    10:45-13:00    - Majstrovstvá SR – časovka BMX 

12:00-13:00  - registrácia pretekárov na preteky Olympijských nádejí                           
krajín V4 a 8. kolo Slovenského pohára BMX 2018 
13:00-13:30 - voľný tréning 

    13:30-14:00 - tréning s rampou 
 14:00-14:15 - štart pretekov Olympijské nádeje krajín V-4 a 8 kolo 

Slovenského pohára BMX 2018 
Systém pretekov:   podľa súťažného poriadku Slovenského pohára BMX na rok 2018 

Kategórie BMX :  chlapci a dievčatá 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 r., muži - M17+, 
Cruiser, MTB na BMX dráhe (kategórie podľa súťažného poriadku 2018) 

Štartovné:     MSR jednotlivcov v časovke BMX bez štartového poplatku 
Preteky Olympijské nádeje: muži M17+ = 10 €, ostatné kategórie = 7 €  

 
Vyhodnotenie pretekov: MSR jednotlivcov v časovke BMX: prví traja v kategórii - medaily SZC 
Preteky Olympijské nádeje: M17+ = finančné odmeny podľa súťažného poriadku BMX 2018, ostatné 
kategórie – poháre a medaily, vyhodnocujú sa prví traja pretekári v každej kategórii, kategória 5/6 roční 
všetci pretekári. 
Poznámka: Z pretekov Olympijské nádeje sa pretekárom započítajú body do 8. kola Slovenského 
pohára  BMX podľa ich umiestnenia v pretekoch Olympijské nádeje.  
Zdravotnícke zabezpečenie : sanitka a záchranári. 

Povinný výstroj: podľa súťažného poriadku Slovenského pohára BMX na rok 2018 

Záverečné ustanovenie:   
Usporiadateľ si vyhradzuje právo preteky prerušiť alebo odvolať v prípade okolností, ktoré by ohrozovali 
regulárnosť pretekov alebo zdravie a bezpečnosť účastníkov pretekov. Každý pretekár sa zúčastňuje na 
pretekoch na vlastnú zodpovednosť. 
Usporiadateľ nezodpovedá za škody pretekárom vzniknuté, ani nimi spôsobené. 

 
         Ing. Mikuláš Rapčan, v.r.                                                         Martin Maurer, v.r. 
                 BMX klub Rača                                                 predseda komisie rozhodcov a ŠTK BMX SZC 


