
Polsko-Český pohár BMX Racing - 

Velká ceny Opavy v závodě 

odrážedel 
BMX OPAVA·26. ZÁŘÍ 2017 

1. Termín konání a místo 

- Akce se uskuteční 7.-8.10.2017 na bikrosové dráze ve Opavě .  

-Dráha se nachází v Městských sadech v Opavě, příjezd na parkoviště je z ulice 

Jaselská (do navigace zadejte Jaselská 31 a pokračujte dále do parku podle značení) 

-Parkování aut na ulici Jaselská, karavany v parku podle pokynů pořadatele (sobota, 

neděle) 

2. Program: 

Sobota 7.10.2017: Tréninkový den 

14:00 – 17:00 Společný volný trénink se startovací rampou 

Neděle 8.10.2017: Závodní den 

9:00 – 10:45 Prezentace a vydávání startovních čísel (odrážedla do 11:20)  

9:00 – 10:15 Volný trénink (všechny kategorie) 

10:15 – 11:15 Povinné tréninky (všechny kategorie) 

11:15 – 11:30 Trénink pro závod odrážedel 

11:40 Start závodu odrážedel a po jeho ukončení vyhlášení výsledků 

12:00 Start závodu  

Po ukončení závodu vyhlášení vítězů a předání cen. 

3. Kategorie:  

Elita 17+ (1999 a starší) 

Junior 14-17 (2000-2003) 

Dorostenec 11-13 ( 2004-2006) 

Žáci 8-10 (2007-2009) 

Mladší žáci do 7 (2010 a mladší) 

Cruizer/MTB – open (2003 a starší) 

Odrážedla – podle ročníků 

https://www.facebook.com/BMX-Opava-1771006589839782/
https://www.facebook.com/notes/bmx-opava/polsko-%C4%8Desk%C3%BD-poh%C3%A1r-bmx-racing-velk%C3%A1-ceny-opavy-v-z%C3%A1vod%C4%9B-odr%C3%A1%C5%BEedel/1945865119020594/


Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie sloučit nebo rozdělit podle počtu přihlášených. 

Pro přihlášení do patřičné kategorie je rozhodující rok narození. Děvčata mohou být v 

dané kategorii o rok starší. 

Závod se pojede podle Moravské ligy 2017 na 5 rozjížděk KsK a potom postupová 

finále. 

Pro všechny platí, že kolo musí být v bezvadném stavu a bezpečné. Jinak hrozí 

vyloučení ze závodu. 

Povinné jsou: Cyklistická helma ideálně integrovaná (kategorie dorostenec, junior a 

17+povinně) dlouhý rukáv a kalhoty (nebo kraťasy a chrániče nohou), celoprstové 

rukavice. Doporučené jsou pak chrániče – kolen, loktů, páteře.. 

Nezletilí se mohou akce zúčastnit, v doprovodu rodičů, nebo zákonného zástupce. 

Každý účastník startuje na vlastní riziko.  

V čase tréninků i závodu bude přítomný zdravotník a sanitka (sobota i neděle). 

Startovné se neplatí ( je možnost dobrovolného startovného). 

4. Cíl akce: 

-Vzájemné seznámení závodníků disciplíny BMX race z Polska a Česka 

-Domluva spolupráce na pořádání společných závodů 

-Navázání trenérské a organizační spolupráce 

-Popularizace disciplíny BMX race a nábor nových členů 

5.Organizátor 

-Miejskij Ośrodek Sportu i Rekreacii „CENTRUM“ Wodzisław Śląski 

-Město Wodzisław Śląski 

-SK Jantar Opava 

Kontakty: 

Polsko: 

Ireneusz Górnik - tel. +48 512 070 794, 

e-mail: i.gornik@mosir.wodzislaw-slaski.pl 

Česko: 

Radim Kapler - tel. +420 725 869 226 

e-mail: radimkapler@seznam.cz 

Webové stránky: www.trzywzgorza.pl , www.mosir.wodzislaw-slaski.pl 

www.bikros.skjantar.cz  
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