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TISKOVÁ ZPRÁVA – LISTOPAD 2020 

Závody LZN: 
LZN, neboli Lokální Závody s Nominační hodnotou, jsou české závody, které jsou vybrány asociací CFBA k 
zahrnutí do kritérií pro výběr podporovaných jezdců. Tyto závody nemají oficiální spojitost s UCI rankingem, 
avšak body z nich získané budou započítány do nominačních kritérií a výběru podpořených jezdců pro rok 
2021. Tímto bychom rádi vyzvali organizátory Freestyle BMX závodů o přihlášení do kategorie LZN. 
 
Kategorie pro závody LZN: 
Každý závod LZN bude rozdělen do těchto kategorií: 

- BMX Elite Men – jezdci, kterým je v den závodu 15 let a výš 
- BMX Elite Women – jezdkyně, kterým je v den závodu 15 let a výš 
- Expert – jezdci/jezdkyně, který je v den závodu 13, nebo 14 let 
- Junior – jezdci/jezdkyně, kterým je v den závodu 12 let a méně 

 
Disciplíny pro závody LZN: 
Ze strany CFBA je snaha o rozšíření závodů LZN o další disciplíny sportu Freestyle BMX a tím tak zajištění 
větší univerzálnosti jezdců. Možnými disciplínami závodů LZN pro rok 2021 tedy jsou: 

- Park 
- Dirt 
- Street 
- Bowl 
- Minirampa 

 
Podpora ze strany CFBA: 
Podpora ze strany asociace se řeší individuálně pro každý LZN závod zvlášť, dle potřeb organizátorů. Obecně 
se může jednat o podporu v podobě: 

- Zapůjčení stanů 
- Zajištění registrace 
- Zajištění porotců 
- Zajištění speakera 
- Dodání předchystaných materiálů pro sčítání výsledků 
- Zajištění výherních cen 

 
Přihlášení závodu do kategorie LZN: 
Rádi bychom vyzvali všechny organizátory, kteří se chtějí podílet na sérii závodů LZN, aby přihlásili svůj závod 
prostřednictvím emailu na adresu erik.figar@gmail.com. Email by měl obsahovat: 

- Název závodu 
- Termín závodu 
- Místo závodu 
- V nejlepším případě také materiály z již uskutečněných ročníků 
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