ČÍSELNÉ TABUĽKY
Číselné tabuľky musia vyhovovať nasledovným podmienkam:
55.03. Tabuľky musia byť obdĺžnikového tvaru, vyrobené z tuhého a pevného materiálu; minimálne rozmery 285 x 235
mm.
55.04. Nesmú byť zakrivené viac ako 50 mm v porovnaní s rovnou plochou a nesmú byť zahnuté alebo zakryté.
55.05. Predné tabuľky
Jedna tabuľka musí byť umiestnená vpredu so sklonom dozadu najviac 30ş od zvislej priamky. Medzi číslicami
môžu byť otvory, ale číslice nesmú byť perforované.
55.06. Postranné číselné tabuľky
Postranné číselné tabuľky musia byť umiestnené nad vodorovnou čiarou, vedenou osou zadného kolesa a
predná hrana tabuľky musí byť za zvislou čiarou, vedenou 200 mm za stupačkou jazdca. Musia byť pripevnené
takým spôsobom, aby boli zreteľne viditeľné a neboli zakryté inou časťou motocykla alebo jazdcom v polohe pre
jazdu. Namiesto snímateľných tabuliek môže byť na ráme namaľovaná alebo upevnená plocha zodpovedajúca
rozmeru.
55.07. Číslice musia byť čitateľné rovnako ako podklad v matných farbách, aby sa na slnku neleskli. Najmenšie
rozmery číslic musia byť:
- výška 140 mm
- šírka 80 mm
- šírka čiar 25 mm
- medzera medzi dvomi číslicami 15 mm
55.08. Použije sa anglický spôsob používania číslic to znamená : jednoduchá zvislá čiara pre jednotku a jednoduchá
šikmá čiara pre sedmičku ( viď ďalšia strana).
55.09. Všetky ostatné číselné tabuľky alebo označenia na motocykli, ktoré by mohli viesť
k zámene so skutočným číslom, musia byť odstránené ešte pred štartom pretekov.
Motocykle s číselnými tabuľkami, nezodpovedajúce týmto pravidlám, technický komisár
nepripustí k pretekom.
55.12. Farby číselných tabuliek
Farby podkladu a číslic sa líšia podľa objemovej triedy motocyklov a podľa druhu pretekov; podrobnosti sú
uvedené v Zvláštnych ustanoveniach každých pretekov. Použijú sa nasledovné farby ( musia byť matné, v súlade
s farebnou tabuľkou RAL) :
- čierna
9005
- žltá
1003
- biela
9010
MOTOKROS
PODKLAD
ČÍSLICE
MX50
biely
čierne
MX65
čierny
biele
MX85
biely
čierne
MX2, MX2Junior, MX2B
čierny
biele
MX1, MX1B
biely
čierne
MX4 (objem moto MX2)
čierny
biele
MX4 (objem moto MX1)
biely
čierne
QUAD
žltý
čierne
01.76. ČÍSELNÉ NÁVLEKY
Štartové čísla ( vo forme návlekov) musia zodpovedať nasledovným požiadavkám :
76.01. Musia sa použiť čierne čísla na bielom podklade
76.02. Plocha na ktorej sú čísla vytlačené je 25 x 25 cm
76.03. Výška číslic : 16 cm
76.04. Šírka číslic:
9 cm
76.05. Hrúbka číslic:
3 cm
76.06. Na reklamu sa môže použiť iba priestor mimo plochy 25x25 cm
76.07. Ak sú návleky vyrobené z plastického materiálu , musia byť perforované, aby zabezpečili dostatočné vetranie.

