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Regulamin  

BMX  East-Cup 2019 

 

 
 
BMX East Cup to seria otwartych wyscigów punktowanych, które przeprowadzona 
jest przez kluby BMX Team Cottbus e.V., Mellowpark e.V., RSV Plessa 1995 e.V, 
oraz Stowarzyszenie PARK. Zawody East Cup odbywają się zgodnie z przepisami 
Niemieckiego Zwiazku Kolarstwa (BDR e.V.) 
 
1. Terminy 
 

Wyścigi 1-2: 27/28.04.2019 Nowa Sól 

Wyścig 3: 1.05.2019 Cottbus 

Wyścig 4: 17.08.2019 Cottbus 

Wyścigi 5/6: 31.08/01.09.2019 Plessa 

Wyścigi 7/8: 21/22.09.2019 Berlin 

 
2. Harmonogram godzinowy 

 
2.1 Wyścigi jednodniowe 
 
Zapisy:  od 10.15 h do 11.00 h 
Trening:  od 11.00 h 12.00 h (trening z bramkami ok. 40 minut) 
Eliminacje:  12.15 h (15-minutowe przerwy miedzy wszystkimi biegami) 
Ceremonia wręczenia nagród po ukonczeniu wyścigu. 
 
2.2 Wyścigi dwudniowe 

 
2.2.1 Sobota 

 
Zapisy:   od 10.30 h do 11.00 h 
Trening:   od 11.00 h do 12.00 h (trening z bramkami ok. 40 minut) 
Eliminacje:   12.30 h (15-minutowe przerwy miedzy biegami) 
Ceremonia wręczenia nagrod po ukonczeniu wyścigu. 
 
2.2.2 Niedziela 
 
Zapisy:   od 09.00 h do 09.45 h 
Trening:   od 10.00 h do 11.00 h (trening z bramkami ok. 40 minut) 
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Eliminacje:   11.15 h (15-minutowe przerwy miedzy biegami) 
Ceremonia wręczenia nagrod po ukonczeniu wyścigu. 
 
 
3. Kategorie wiekowe 

 
3.1 Zawodnicy posiadający licencje 
 
Mężczyźni: 
 
Boys 8 & under  rok urodzenia 2011 i młodsi 
Boys 9-10   rok urodzenia 2010 + 2009 
Boys 11-12   rok urodzenia 2008 + 2007 
Boys 13-14   rok urodzenia 2006 + 2005 
Boys 15-16    rok urodzenia 2004 + 2003 
Boys 17+    rok urodzenia 2002 i starsi 

Kobiety: wszystkie zawodniczki jeżdżą z chłopcami, tylko o 1 klase niżej. 
 
Przy mniejszej ilości niż 4 zawodników w danej kategorii, zawodnicy przechodzą do 

kolejnej wyższej kategorii. Przy mniej niż 4 zawodnikach w kategorii Boys 17+, 

kategorie Boys 15-16 i Boys 17+ zostaną połączone. 

Przy łączeniu kategorii nie będzie oddzielnej klasyfikacji i ceremonii wręczania 
nagród. Punkty klasyfikacji generalnej obliczone będą jednak oddzielnie. 
 
Nie ma kategorii licencyjnej 24 cale (Cruiser). 
 
 
4. Opłaty startowe 
 
Opłata startowa dla wszystkich kategorii wynosi 8 € lub 35 złotych. 
Możliwe jest anulowanie udziału przed zakończeniem treningów w dniu wyscigów. 

 

5. Klasyfikacja  

5.1 Zawodnicy licencjonowani 
 
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać ważną licencję. Musi być ona okazana przy 

zapisach. 

Wyścigi zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem BDR e.V 

BMX/UCI obowiązującym w danym dniu, lub zgodnie z regulaminem zawodów BDR 

e.V BXM/UCI obowiazujacym tego dnia. 

We wszystkich wyścigach punktowanych jeździ się w trybie podziału na 6 

zawodników, a zawodnicy zostają ustawieni według zasady „scrambled motos“ czyli, 

bieg jest ustawiony losowo przez program komputerowy. 
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5.2 Eliminacje 

Pozycje startowe zostaną przydzielone zgodnie z trybem losowym biegów 

eliminacyjnych. We wszystkich kategoriach odbywają się 3 biegi eliminacyjne. 

Jednakowa ilość punktów decyduje o lepszym miejscu w trzecim biegu 

eliminacyjnym, ewentualnie drugim lub pierwszym. W przypadku, gdy we wszystkich 

3 biegach zawodnicy zdobęda te same pozycje, odbędzie się wyścig decydujący. We 

wszystkich kategoriach startowych, w których ze względu na liczbę startujacych (6 

lub mniej) nie odbędzie się własciwy finał, zorganizowany zostanie czwarty bieg 

punktowany. Zwycieżcą zostaje najlepszy zawodnik po czterech wyscigach, a przy 

remisie decydujący jest czwarty bieg. 

Rodzice odpowiadaja za swoje dzieci i ich ustawienie do startów na czas. Jeśli 

zawodnik nie stawi się na czas na starcie bez uzasadnienia, zajmie on/ona 

ostatnie miejsce w danym wyscigu (DNF). 

5.3 Połfinał / finał 

Odbędą się finały A, B, C, … . Do zorganizowania finału potrzebni są przynajmniej 

dwaj zawodnicy. 

Za niestawienie się do finału (A, B, C, …) bez ważnego powodu (kontuzja, 

usterka techniczna), zawodnik zostanie zdyskwalifikowany i przepadają mu 

punkty z całego dnia wyscigów. Jesli udział w finale jest niemożliwy, 

organizator musi być o tym poinformowany przed wywieszeniem listy finałów. 

 
6. Klasyfikacja końcowa East Cup 
 
Do klasyfikacji końcowej liczą sie punkty uzyskane we wszystkich 8 wyścigach serii 
East Cup. 

 

Przy tej samej ilości punktów zdecyduje wiekszość uzyskanych pozycji finałowych. 
Od 8. zawodnika odbedzie sie final B, od 14. final C, … 
 
Podział punktów eliminacyjnych oraz półfinałów i finałów B/C 
Miejsce 1   8 punktów 
Miejsce 2   7 
Miejsce 3   6 
Miejsce 4   5 
Miejsce 5   4 
Miejsce 6   3 
 
Podział punktów w finale: 
Miejsce 1   22 Pkt. 
Miejsce 2   18 Pkt. 
Miejsce 3   15 Pkt. 
Miejsce 4   13 Pkt. 
Miejsce 5   12 Pkt. 
Miejsce 6  11 Pkt. 
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7. Nagrody 
 
Nagrody będą przekazane tylko, jeśli zawodnik jest obecny na ceremonii wręczania 
nagród i ubrany jest w ubiór do wyścigów lub dresy. 
 

7.1 Nagrody za poszczególne edycje 
 
Puchary za miejsca 1-3 w każdej klasie włącznie z katregorią Boys 15-16. 
 
W kategorii licencyjnej 17+ przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 
minimum: 
Miejsce 1: 20 € 
Miejsce 2: 15 € 
Miejsce 3: 10 €. 

  
7.2 Nagrody w klasyfikacji generalnej 
 
Puchary za miejsca 1-3 we wszystkich klasach 
Medale za miejsca 4-6 we wszystkich klasach. 

 
 
8. Numery startowe 
 

Zawodników licencyjnych obowiązują stałe numery startowe BDR e.V.  

Side Plates (plakietki boczne) są obowiązkiem dla wszystkich zawodników. 

Zawodnicy licencyjni bez ważnego stałego numeru startowego BDR nie mogą 

startować w zawodach. 

Numery startowe można uzyskać na stronie 

https://www.moto-sheets.com/index.php?p=bmxinfo&i=ger&v=numbers 
 
 
9. Prywatność na imprezach sportowych (RODO) 
 
9.1  Uczestnicy 
 
Rejestrując się w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na elektroniczne 
przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych związanych z 
konkurencją, podając nazwę, nazwę klubu, związek narodowy, wiek, kategorię, 
numer startowy. Zgadzasz się również na publikację list startowych i wyników, a 
także wszelkich zdjęć i filmów z zawodów oraz ceremonii wręczenia nagród na 
plakatach, w Internecie, na Facebooku i innych media społecznościowe. 
 
 
 
 
 

https://www.moto-sheets.com/index.php?p=bmxinfo&i=ger&v=numbers
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9.2  Odwiedzający 
 

Organizator wyraźnie wskazuje, że prasa jest obecna na odbywającej się imprezie 
sportowej. Odwiedzający imprezę sportową zostają niniejszym poinformowani, że 
muszą się tego spodziewać 
Obrazy (obrazy statyczne lub ruchome) mogą być odpowiednio przetwarzane i 
publikowane. Odpowiednia publikacja odbywa się w Internecie, na Facebooku i 
innych mediach społecznościowych. 
 
 
Uwaga: 

Regulaminy zawodów serii East Cup i BDR BMX można przeczytać przy zapisach do 

poszczególnych wyscigów. 

  
gez. 

Sébastien Vincent  (Mellowpark, BMX Projekt), Simon Dieke (LV-Fachwart Brandenburg), Sabine Möhser (BMX Team Cottbus), Hans Joachim 

(RSV Plessa) 

  


