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1. Základní informace o závodu 
 
Úroveň: C1 
Datum: 22.-23.7.2022 (pátek a sobota) 
Místo: Bikepark Brumov-Bylnice 

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

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

- Areál 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 

 
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. 
 

Licence:  
- Je podmínkou pro kategorie Elite.  

 

UCI bodování: 
- 1. místo – 200 

- 2. místo – 160 

- 3. místo – 130 

- 4. místo – 110 

- 5. místo –   90 

- 6. místo –   70 

- 7. místo –   50 

- 8. místo –   30 

- 9. místo –   20 

- 10.místo –  10 

 

 

Heaty 

- Jezdci budou seřazeni náhodně a rozděleni do heatů po 4: 

o V případě zbytku 1 jezdce bude mít poslední heat 5 jezdců 

o V případě zbytku 2 jezdců → poslední dva heaty mají 5 jezdců 

o V případě zbytku 3 jezdců → předposlední heat 5 jezdců a poslední heat 6 

jezdců 

o V případě odstoupení jezdce v heatu ho nahradí minutová pauza 

Kvalifikace 
- Každý jezdec má dvě kvalifikační jízdy. Jízda má 60 sekund. 

- Výsledkem je průměr obou kvalifikačních jízd. 

- 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. 

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. 
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3. Park 
 

57 x 19 m 
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4. Porota 
 

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

- Hodnocení bude zahrnovat především tato 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 Rizikový faktor triku 

o Čistota dopadů 

o Využití parku 

Porotci budou vycházet z UCI metodiky porotcování: https://cutt.ly/XJtwvHX 
 

5. Prize money 
 

Elite Men:  Elite Women: 

1.  7 000 Kč   1. 5 000 Kč 
2. 5 000 Kč   2. 4 000 Kč 
3. 4 000 Kč   3. 3 000 Kč 
4. 1 000 Kč     
5. 1 000 Kč     

 
Finance budou převedeny do 14 dnů ode dne závodu převodem na bankovní účet.  

https://cutt.ly/XJtwvHX
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6. Harmonogram 
   PÁTEK 

  
9:30 – Otevření areálu 
  

10:00 – Start volného tréninku 
13:30 – Konec volného tréninku 
  

13:00 – Uzavření registrace 
              Elite Men & Women 
  

13:30 – Start tréninku 1. skupiny 
14:30 – Konec tréninku 1. skupin 
              Elite Men 
  

14:30 – Start tréninku 2. skupiny 
15:30 – Konec tréninku 2. skupiny 
              Elite Men 
  

15:30 – Start tréninku  
16:30 – Konec tréninku  
              Elite Women 
  

16:30 – Start kvalifikace  
17:30 – Konec kvalifikace 
              Elite Women 
  

17:30 – Start kvalifikace  
19:00 – Konec kvalifikace  
              Elite Men 
  

19:30 – Start volného trénink 
21:00 – Konec volného tréninku 
 
21:30 – Uzavření areálu 

   SOBOTA 
 

9:30 – Otevření areálu 
  

10:00 – Start tréninku  
12:00 – Konec tréninku  
              Junior a Expert 
  

12:00 – Start kvalifikace  
12:40 – Konec kvalifikace  
              Junior 
 

13:00 – Start kvalifikace  
14:00 – Konec kvalifikace  
              Expert 
 

14:00 – Start tréninku  
15:00 – Konec tréninku 
              Elite Women 
 

15:00 – Start tréninku 
16:00 – Konec tréninku 
              Junior a Expert 
 

16:00 – Start finále  
17:30 – Konec finále  
              Junior & Expert 
 

18:00 – Start finále 
19:00 – Konec finále 
              Elite Women 
 

19:00 – Trénink Elite Men 
 

20:30 – Finále Elite Men 
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7. Možné komplikace 
 

Počasí 
- V případě nepříznivého počasí po celý den, kdy nebude možné závod zahájit, se může závod prodloužit i na neděli 24.5.2022 
- 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. 

 

Defekty při jízde 
- V případě defektu BMX kola má jezdec 30 sekund na opravu, nebo zapůjčení kola jiného. Tato problematika bude ještě prodiskutováno během 

Riders-meetingu v den konání. 

Zpoždění 
 

- V případě, že se jezdec nemůže dostavit včas na potvrzení registrace na místě, může registraci potvrdit telefonicky. Pokud se jezdec nedostaví 

na trénink dle harmonogramu, nebude mu poskytnut žádný nový prostor navíc. 

 
COVID 
 

- Dle aktuálního nařízení vlády (1.6.2022) neplatí žádná zvláštní opatření týkající se šíření nemoci covid-19.   
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8. Registrace 
 

Junior 

8 EUR / 100 CZK 

Expert 

10 EUR / 250 CZK 

Elite Men 

18 EUR / 450 CZK 

Elite Women 

18 EUR / 450 CZK 

 

 

Uzavření online registrace: 18.7.2022        Registrace        www.bikeparkbrumovbylnice.cz/reg 

 
- Registrace do kategorií Elite je možná pouze s platnou UCI licencí. 

- Registrace musí být provedena online nejpozději v den jejího uzavření. Registrace na místě bez provedené online registrace nebude možná. 

- Kategorie Junior a Expert můžou být v důsledku malého množství přihlášených jezdců sloučeny. 

- Předběžné heaty a rozdělení do tréninkových skupin bude k dispozici nejpozději ve středu 20.7.2022. 

 

  

/Users/erikfigar/Downloads/www.bikeparkbrumovbylnice.cz/reg
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9. Praktické informace 
 

Ubytování 

 

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

Email: topasclub@centrum.cz 

Tel.: 773 358 888, 773 358 883 

Ceny: 250-450 Kč /osoba/noc. 

Vzdálenost: 500 m 
 

Hotel ARENA 
Web: 

https://www.hotelbrumov.cz/ubytovani/ 

Email: info@hotelbrumov.cz 

Tel.: 608 983 335 

Ceny: přibližně 500 Kč /osoba/noc. 

Vzdálenost: 1200 m 
 

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

snehurka/ 

Email: ritter@ritter.cz 

Tel.: 735 726 690 

Ceny: 400-600 Kč /osoba/noc. 

Vzdálenost: 1100 m 
 

Parking 

 

 
 

Parkoviště zdarma: Parkoviště Hildy 

Synkové 2, Brumov-Bylnice 

 

Parkování v ulici Pluskalova vedle 

Bikeparku je zakázáno. Auta budou 

pokutována. 

Sociální sítě 

 

 
Bikepark Brumov-Bylnice 

 

 

 
@bikeparkbrumovbylnice.cz 

 

 

 
www.bikeparkbrumovbylnice.cz 

 
#Bikeparkbrumovbylnice 

#UndercastleGames 

#UCG 

 

  

http://www.topas-club.cz/
https://www.hotelbrumov.cz/ubytovani/
http://ritter.cz/snehurka/penzion-snehurka/
http://ritter.cz/snehurka/penzion-snehurka/
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10. Kontakt 
 

 

  

Organizátor Kontaktní osoba pro jezdce 

  
 

Erik Figar 
Člen Czech Freestyle BMX Association 

Člen BMX komise Českého svazu cyklistiky 

 

Email: erik.figar@gmail.com 

Phone: 00420 739 453 369 

 

Barbora Bělašková 
Informace: Registrace, ubytování, doprava, … 

 

 

Email: barb@bikeparkbrumovbylnice.cz 

Phone: 00420 731 964 558 

 

 

 

 

 

mailto:erik.figar@gmail.com
mailto:barb@bikeparkbrumovbylnice.cz

