SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

ŠPORTOVÁ KOMISIA TERÉNNYCH PRETEKOV MOTOCYKLOV

Zápisnica zo zasadnutia ŠK TPM
27.11.2011 Čataj

Prítomní:
Pravdová Andrea, Bohuslav Jozef, Pravda Jozef, Borák Roman, Čič Roman, Imrich Puha, Jozef Žiačik, Andrea
Zmajkovičová, Milan Hudok
Hostia:
Tomáš Antal

Prítomní členovia sa uzniesli na nasledovnom:
1. Licencie pre rok 2012
Licencia typ “A” - 70 Eur - pre triedy MX1, MX2, MX2junior, MX4
Licencia typ “B” - 40 Eur - pre triedy MX1, MX2, MX2 junior, MX4, MXČZ
Licencia typ “C” - 30 Eur - pre triedy MX1, MX2
Licencia deti typ “A” – 60 Eur - pre triedy MX50, MX65, MX85

2. Triedy
MX1 - 1.výkonnostná trieda, typ licencie A, vek jazdca od 16 rokov do 39 rokov, motocykle od 175ccm do 250ccm s
2 taktným a od 290ccm do 450ccm so 4 taktným motorom
MX1 - 2.výkonnostná trieda, typ licencie B, vek jazdca od 21 rokov do 39 rokov, motocykle od 175ccm do 250ccm
s 2 taktným a od 290ccm do 450ccm so 4 taktným motorom
MX1 - 3.výkonnostná trieda, typ licencie C, vek jazdca od 21 rokov do 39 rokov, motocykle od 175ccm do 250ccm
s 2 taktným a od 290ccm do 450ccm so 4 taktným motorom
MX2 - 1. výkonnostná trieda, typ licencie A, vek jazdca od 15 rokov do 39 rokov, motocykle od 100ccm do 125ccm s
2 taktným a od 175ccm do 250ccm so 4 taktným motorom
MX2 - 2. výkonnostná trieda, typ licencie B, vek jazdca od 21 rokov do 39 rokov, motocykle od 100ccm do 125ccm s
2 taktným a od 175ccm do 250ccm so 4 taktným motorom

MX2 - 3. výkonnostná trieda, typ licencie C, vek jazdca od 21 rokov do 39 rokov, motocykle od 100ccm do 125ccm s
2 taktným a od 175ccm do 250ccm so 4 taktným motorom
MX4 - 1. výkonnostná trieda, typ licencie A, vek jazdca od 40 rokov, bez obmedzenia motocykla
MX4 - 2. výkonnostná trieda, typ licencie B, vek jazdca od 40 rokov, bez obmedzenia motocykla
MX50 - pre motocykle s obsahom 50ccm a pre pretekárov od 5 - 9 rokov, pre dievčatá od 5 – 10 rokov, motor max.
objemu 50 ccm, automatická prevodovka, rozmer kolies 2,5 x 10” vpredu i vzadu, motocykle nesmú mať
namontovaný stojan
MX65 - pre motocykle s motor max. obsahu 65ccm, manuálna alebo automatická prevodovka, rozmer kolies
predné max. 14“, zadné max. 12“ pre pretekárov od 8 - 12 rokov, pre dievčatá od 8 – 13 rokov, motocykle nesmú
mať namontovaný stojan.
MX85 - pre motocykle: od 50ccm do 85ccm s 2 taktným a do 150 ccm so 4 taktným motorom, veľkosť kolies max.
16-19“ pre pretekárov 9 - 15 ročných
MX2junior – 1.výkonnostná trieda, typ licencie A, vek jazdca od 14 rokov do 21 rokov, motocykle od 100ccm do
125ccm s 2 taktným a od 175ccm do 250ccm so 4 taktným motorom
MX2junior – 2. výkonnostná trieda, typ licencie B, vek jazdca od 14 rokov do 21 rokov, motocykle od 100ccm do
125ccm s 2 taktným a od 175ccm do 250ccm so 4 taktným motorom
MXČZ – typ licencie B, motocykle ČZ bez obmedzenia objemu a veku pretekára, podmienkou však je vzduchom
chladený motor, bez membrán, bubnové brzdy vpredu i vzadu, pérovanie ľubovoľnej značky s tým, že vzadu budú 2
tlmiče, rám ľubovoľný
3. Seriál
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY v motocrosse
- 4 – 6 podujatí
Triedy
MX1-1.výkonnostná trieda
MX2-1.výkonnostná trieda
MX2junior-1.výkonnostná trieda
MX4-1.výkonnostná trieda
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY MLÁDEŽE
- 6 podujatí
Triedy
MX50 (len ak ich bude min.6)
MX65
MX85
MX2junior -1.výkonnostná trieda

SLOVENSKÝ POHÁR
- 6 podujatí
Triedy
MX1-2.výkonnostná trieda
MX2-2.výkonnostná trieda
Triedy MX1 a MX2 SLOVENSKÉHO POHÁRA sa môže zúčastniť aj jazdec 1. výkonnostnej triedy, bez nároku na body a
umiestnenie
MXČZ
NÁBOROVÉ PRETEKY
ZÓNA A (západ)
- 6 podujatí
triedy
MX65+MX85
MX2junior – 2.výkonnostná trieda
MX4-2.výkonnostná trieda
MX1-3.výkonnostná trieda
MX2-3.výkonnostná trieda
Triedy MX1, MX2, MX4 Náborového preteku sa môže zúčastniť aj jazdec 2. výkonnostnej triedy, bez nároku na
body a umiestnenie
Zóna B (východ)
- 6 podujatí
triedy MX65+MX85
MX2junior – 2.výkonnostná trieda
MX4-2.výkonnostná trieda
MX1-3.výkonnostná trieda
MX2-3.výkonnostná trieda
Triedy MX1, MX2, MX4 Náborového preteku sa môže zúčastniť aj jazdec 2. výkonnostnej triedy, bez nároku na body
a umiestnenie
Zapísal: Andrea Pravdová

27.11.2011

