
 
  

  www.bikeparkbrumovbylnice.cz | www.cfba.cz  

 
 
 
 
 

Technický průvodce 
 

 

Mistrovství České republiky  
ve Freestyle BMX Park 2021 

 

14. srpna 2020 

Bikepark Brumov-Bylnice 

  



 
  

  www.bikeparkbrumovbylnice.cz | www.cfba.cz  

1. Základní informace 
 

Datum: 8.8.2020 (sobota) 

Místo: Bikepark Brumov-Bylnice 

• Bikepark leží ve městě Brumov-Bylnice (Zlínský kraj).  

 

Formát pro Google navigaci: 32R9+2M Brumov-Bylnice  

- Bikepark lze nalézt na Google mapách jako: Bikepark Brumov-Bylnice (červený pin) 
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2. Systém závodu 
Kategorie 
Závod se bude dělit na 4 kategorie: 

• BMX Elite Men 
• BMX Elite Women 
• Expert 
• Junior 

 

Věkový popis kategorií: 

BMX Elite Men – jezdci, kteří mají v den konání 15 let a výš. 

BMX Elite Women – jezdkyně, které mají v den konání 15 let a výš. 

Expert – jezdci/jezdkyně, kteří mají v den konání 13 nebo 14 let. 

Junior – jezdci/jezdkyně, kteří mají v den konání 12 let a méně. 

 

Bodování a Licence:  

- Při předložení platné licence UCI při registraci bude jezdec za své umístění v závodu bodován dle 
oficiálního bodování UCI. (bodování lze nalézt např. na webu cfba.cz --> sekce Reprezentace) 

- Licence UCI není podmínkou přihlášení do závodu. Více je tato problematika vysvětlena v bodu 
4.Registrace. 

 

Průběh závodu 

Kvalifikace 

- Jezdci budou seřazeni vzhledem k dosaženým výsledkům a rozděleni do heatů po 4: 
o V případě zbytku jednoho jezdce bude mít poslední heat 5 jezdců 
o V případě zbytku dvou jezdců à poslední dva heaty 5 jezdců 
o V případě zbytku tří jezdců à předposlední heat 5 jezdců a poslední heat 6 jezdců 
o V případě odstoupení jezdce v heatu ho nahradí minutová pauza 

- Každý jezdec má dvě kvalifikační jízdy. Jízda má 60 sekund. 
- Počítají se obě kvalifikační jízdy. 
- V případě, že se do nějaké kategorie přihlásí méně, než 5 jezdců/jezdkyň, tato kategorie bude 

osvobozena od kvalifikace a všichni jezdci/jezdkyně pojedou finále. 
- Po rozdělení do heatů se již nebude nijak měnit dané pořadí. V případě, že jezdec odstoupí ze 

závodu ještě před jízdami, bude jeho prostor vyplněn minutovou mezerou, nikoli posuvem jezdců 
v heatu. 
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Finále 

- Počet jezdců postupujících do finále bude zveřejněn po ukončení registrace na místě. Tento počet 
bude určen v souladu s UCI ustanovením na základě počtu přihlášených jezdců. Vždy se však bude 
jednat o počet dělitelný 4.  

- V případě odstoupení jezdce, který se kvalifikoval do finále, nebude nahrazen dalším v pořadí. 
Přičemž platí minutová mezera, stejně jako v kvalifikaci. 

- Každý jezdec má dvě finálové jízdy. Každá jízda má 60 sekund. 
- Počítá se pouze lepší finálová jízda. 

 

Hodnocení porotců 

- Každý porotce má k dispozici bodování o intervalu 0-99. Hodnocení všech porotců je zprůměrováno 
v rámci každé jízdy. 

- Hodnocení bude zahrnovat tyto kritéria: 
o Obtížnost (hodnocena nejen obtížnost triku, ale také výběr překážky) 
o Výška 
o Originalita (originalita triků, originalita „lajny“) 
o Styl (celkový, styl provedení triků) 
o Stabilita (celková stabilita jízdy, návaznost) 
o Variace triků 
o Čistota dopadů 
o Využití parku 

 

Defekty při jízdě 

V případě defektu BMX kola má jezdec 30 sekund na opravu, či zapůjčení kola jiného. Tato problematika 
bude ještě prodiskutováno během Riders-meetingu v den konání. 

 

Prize money 

BMX Elite Men: 

1. 5000 Kč 
2. 4000 Kč 
3. 3000 Kč 

BMX Elite Women 

1. 1500 Kč 
2. 1000 Kč 
3. 500 Kč 
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3. Harmonogram 
 

Otevření areálu 08:00 

Start volného tréninku (může být rozdělen na kategorie, bude upřesněno) 09:00 

Uzavření registrace kategorie Junior a Expert 11:30 

Konec volného tréninku 12:00 

Start kvalifikace kategorie Junior 12:00 

Uzavření registrace kategorie Elite Men a Elite Women 12:30 

Start kvalifikace kategorie Expert 12:45 

Start kvalifikace kategorie Elite Women 13:30 

Start kvalifikace kategorie Elite Men 14:00 

Start finále kategorie Junior 16:00 

Start finále kategorie Expert 16:40 

Start finále kategorie Elite Women 17:30 

Start finále kategorie Elite Men 18:30 

Vyhlášení výsledků 19:30 

Změna harmonogramu vyhrazena. Vzhledem k počtu registrovaných může nastat lehký výkyv. 

 

- Před startem jednotlivých kategorií bude k dispozici vždy alespoň 10 minut tréninku pro danou 
kategorii.  

- Před každým heatem bude k dispozici přibližně minutový warm-up pro daný heat. 
- V pátek 20.8.2020 (den před MČR) je Bikepark k dispozici po celý den k tréninku včetně večerních 

hodin až do 22:00. 

 

Počasí 

- V případě nepříznivého počasí po celý den, kdy nebude možné závod zahájit, se závod přesouvá na 
následující den, tzn. na neděli 22.8.2021. 

- V případě počasí na hranici jezditelných podmínek bude svolán Riders meeting, kde porotci 
společně se zástupci asociace CFBA za připomínek registrovaných jezdců posoudí proveditelnost 
závodu. 

- V případě kompletní kvalifikace a následného zhoršení počasí natolik, že nebude možné v závodu 
pokračovat, budou výsledky kvalifikace považovány za finální výsledek závodu se všemi 
náležitostmi. 
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4. Registrace 
 

Vstup s kolem do parkové části areálu bikeparku v den konání je 
možný pouze po platné registraci do závodu. 

 

Registrace s platnou UCI licencí 

- V případě, že má jezdec platnou licenci UCI pro rok 2021, je automaticky zaregistrován do závodu 
Mistrovství České republiky ve Freestyle BMX Park 2020. 

- Taktéž je v případě platné licence jezdec odproštěn od startovného a má ho tudíž zdarma.  
- Není tak nutná registrace, ale pouze potvrzení na místě dle harmonogramu.  
- V případě, že se jezdec s platnou licencí nemůže závodu zúčastnit, prosíme o sdělení této 

skutečnosti na emailovou adresu info@cfba.cz 

 

Registrace bez licence UCI 

- Registrovat se do závodu je možné na webových stránkách bikeparku Brumov-Bylnice: 

 https://www.bikeparkbrumovbylnice.cz/mcr-2021 

- Registrovat se do závodu je možné i na místě, nicméně s vyšším startovacím poplatkem. 
- Vlastnění/nevlastnění UCI licence nijak neovlivňuje výsledky závodu.  
- vlastník platné UCI licence získává oficiální body UCI, které jsou zahrnuty v nominačních kritériích a 

ovlivňují výběr reprezentačních jezdců. Podrobnosti o tomto tématu můžete nalézt na webu cfba.cz 
v sekci Reprezentace. 

- V případě, že bude ve výsledcích, které jsou ohodnoceny UCI body (prvních 10 umístěných) 
figurovat jezdec, jenž nemá platnou UCI licenci, body se převedou na dalšího jezdce s platnou 
licencí v pořadí. Avšak umístění a výherní ceny se nijak nemění. 

- Jezdec bez platné licence nezískává žádné UCI body. To i v případě, že by UCI licenci založil ihned po 
závodě. Tato skutečnost je dána elektronickým systémem ČSC.  

 

Startovné 

Jezdec s platnou licencí UCI pro rok 2021 ............................................................................. 0 Kč 

Jezdec bez UCI licence s vyplněnou online registrací ............................................................ 50 Kč 

Jezdec bez UCI licence a bez vyplněné online registrace ...................................................... 200 Kč 
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5. Ochranné prvky 
 

Povinné: 

- Přilba (v den konání musí každý jezdec při vstupu a po celou dobu pobytu s kolem v parkové 
části areálu Bikeparku mít funkčně připevněnou přilbu) 

Doporučené: 

- Chrániče kotníků 
- Chránice holení 
- Chrániče kolen 
- Chrániče loktů 
- Dlouhoprsté rukavice 

pokud jezdec nebude mít v tréninku nebo při závodě přilbu, nebo ji nebude mít dostatečně připevněnou, 
může být diskvalifikován s okamžitou platností.  
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6. Ubytování 
Tipy na ubytování v okolí Bikeparku Brumov. 

 

Topas 
Web: http://www.topas-club.cz/ 

Email: topasclub@centrum.cz 

Tel.: 773 358 888, 773 358 883 

Ceny: 100-450 Kč /osoba/noc. 

Vzdálenost: 500 m 

 

Hotel ARENA 
Web: https://www.hotelbrumov.cz/ubytovani/ 

Email: info@hotelbrumov.cz 

Tel.: 608 983 335 

Ceny: přibližně 450 Kč /osoba/noc. 

Vzdálenost: 1200 m 

 

Sněhurka 
Web: http://ritter.cz/snehurka/penzion-snehurka/ 

Email: ritter@ritter.cz 

Tel.: 735 726 690 

Ceny: 300-450 Kč /osoba/noc. 

Vzdálenost: 1100 m 

  



 
  

  www.bikeparkbrumovbylnice.cz | www.cfba.cz  

7. Kontakt 
 

Erik Figar 
Člen asociace CFBA 
Člen komise BMX při CSC 

erik.figar@gmail.com 

 


