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BENJAMIN STYLE 12.6.2021 - Základní informace k závodu LZN 

Obecná pravidla k licence UCI v závodech LZN 
- Jezdci s platnou licencí UCI mají startovné na závodech LZN zdarma. Taktéž jezdci, kteří se 

rozhodnou pořídit licenci UCI při registraci do závodu LZN, platí pouze poplatek za licenci, nikoli za 
startovné. O UCI licenci bude možné zažádat přímo u registrace do závodu Benjamin Style. 

- Licence UCI není podmínkou ke startování v závodě. Získané body ze závodu však nejsou platné do 
doby, kdy jezdec ještě nevlastní platnou UCI licenci. Je tedy možné získat body ze závodu LZN i bez 
licence, ty však při výběru reprezentačních jezdců nebudou platné do doby, než jezdci vejde 
v platnost licence UCI.  

- Kategorie budou analogické napříč LZN závody a MČR (kategorie do 12 let včetně, kategorie 13-14 
let a kategorie od 15 let) 

  
Kategorie závodu Benjamin Style: 

 Benjamin (do 12 let v den závodu) 
 Benjamin expert (13-14 let v den závodu) 
 Elite Men (alespoň 15 let v den závodu) 
 Elite Women (alespoň 15 let v den závodu) 

 
Bodování LZN kategorií: 
Bodování LZN se bude řídit dle výběrového systému pro rok 2021. Ten je k nalezení na webu CFBA.CZ  
 

Systém závodu: 

Kvalifikace: 
- Jezdci budou náhodně rozdělěni do heatů po alespoň 4 jezdcích. 
- Každý jezdec má dvě kvalifikační jízdy a počítají se obě kvalifikační jízdy 
- Délka kvalifikační jízdy je 60 sekund 
- V případě odstoupení jezdce bude jeho doba v kvalifikaci nahrazena minutovou mezerou 

 
Finále: 

- Počet finalistů bude zvolen na základně počtu registrovaných jezdců. Dle doporučení z UCI. 
- Každý Benjamin a Expert jezdec má dvě kvalifikační jízdy a počítají se obě kvalifikační jízdy 
- Každý Elite jezdec má dvě kvalifikační jízdy a počítá se pouze lepší jízda 
- Délka finální jízdy je 60 sekund 
- V případě odstoupení jezdce bude jeho doba v kvalifikaci nahrazena minutovou mezerou 

 
Defekty při jízdě: 
V případě defektu kola má jezdec 30 sekund na opravu, či zapůjčení kola jiného. Tato problematika bude ještě 
prodiskutováno během Riders-meetingu před spuštěním kvalifikace. 
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