Zvláštne ustanovenia
COUNTRY CROSS 2019
MM SR, Slovenský pohár, Hobby cup SMF
BORSKÝ MIKULÁŠ 30. - 31. marec 2019
Organizátor: Rally cross klub BORSKÝ MIKULÁŠ
jdobias@mail.t-com.sk, 0905/719955
Športová komisia Enduro a rallye SMF poveruje organizátora Rally cross klub BORSKÝ
MIKULÁŠ organizáciou dvojdennej súťaže v rámci seriálu MM SR ENDURO a COUNTRY
CROSS 2019.
Pretekárska trať - areál súťaže „Makovských“ sa rozprestiera za obcou BORSKÝ MIKULÁŠ.
Príjazd do obce Borský Mikuláš je :
 v smere od Senice: číslo cesty 500 II. trieda smerom na Kúty
 v smere od Kútov: číslo cesty 500 II. trieda smer Senica viď dopravnú tabuľu
odbočenie Borský Mikuláš.
 v smere od Malaciek: číslo cesty 590 II trieda smer Senica
Podrobnejšie informácie aj s vyznačením mapky Borského Mikuláša viď internetovú stránku
www.borskymikulas.sk
Príjazd k centru podujatia bude vyznačený smerovými tabuľami. V stredisku súťaže sa bude
nachádzať štart, cieľ, preberanie motocyklov, parkovisko ako i občerstvenie.
1. Hlavní činovníci:
Hlavný usporiadateľ:
Riaditeľ podujatia:
Hlavný časomerač:
Technickí komisári:

Ján Dobiáš
Jaroslav Gažo
Rastislav Mašlonka

Environmentálny komisár:
Traťový komisár EaR SMF:
Komentátor a propagácia:
Zdravotné zabezpečenie:

Dušan Kubánek
Patrik Šimkovič
Kamil Somorovský
Falck Trnava

JURY podujatia :
Predseda:
Člen:
Člen:

Pavol Sás
Martin Gonos
Jaroslav Gažo

Martin Gonos, Martin Kubačka, Štefan Vacula, Margita Vaculová,
Michal Farkašovský

2. Trať:
Trať je vyznačená ako uzavretý okruh v dĺžke cca 12 km a vedie prevažne lesnými cestami,
s trávnato - pieskovým, miestami len piesčitým povrchom.
Druhý deň sa jazdí v opačnom smere ako prvý deň. Pre preteky QUAD bude okruh skrátený.

3. Časový harmonogram súťaže
Piatok 29.3.2019
- Preberanie jazdcov a motocyklov:

17:00 –21:00

Sobota 30.3.2019
- Preberanie motocyklov:
- Štart: Superveterán, Hobby E1, E2, E3, MM SR Dorast, Regionál:

07:00 – 09:00
09:30

MM SR E1, E2, E3, Kadet, SP E1,E2,E3, Ženy, Veterán

12:30

Nedeľa 31.3.2019
- Preberanie jazdcov, ktorí neštartovali 1.deň
- Preberanie štvorkoliek Q1, Q2

08:00 – 09:00
08:00 – 09:30

- Štart: Superveterán, Hobby E1, E2, E3, MM SR Dorast, Regionál

09:30

SP Q1, Q2

11:30

MM SR E1, E2, E3, Kadet, SP E1,E2,E3,Ženy, Veterán

13:30

4. Účasť jazdcov:
Preteku sa môžu zúčastniť:
- držitelia platnej národnej licencie SMF Enduro a Rely (aj jednorazovej).
- jazdci s platnou medzinárodnou licenciou alebo národnou licenciou s platným štartovným
povolením svojej národnej motocyklovej federácie
Štartovné sa platí pri preberaní motocykla vo výške 50 EUR za obidva dni.
Štartovné pre triedu QUAD je vo výške 30 EUR.
5. Časomiera:
Každý jazdec dostane oproti zálohe merací čip, ktorý je povinný umiestniť na motocykel
podľa inštrukcie časomerača.
6. Poistenie:
Každý jazdec musí byť poistený poistkou pre trvalé následky úrazu a krytie liečebných
nákladov (zahraniční jazdci).
7. Prihlášky:
Organizátor nepotvrdzuje prihlášky.
Jazdci sú povinní prihlásiť sa on-line na http://www.smf.sk/online-prihlasenie-ear/ . V
prípade, že sa jazdec on-line neprihlási uhradí štartovné vo výške 55 €. Uvedené sa netýka
jazdcov kategórie Regionál, QUAD. Po vypísaní on-line prihlášky jazdec obdrží na svoj email potvrdenie o prijatí prihlásenia, ktoré môže použiť v prípade reklamácie pri
administratívnej prebierke.
8. Environmentálne nariadenia
Jazdci sú povinní používať environmentálne podložky bez ohľadu na podkladový materiál
prostredia (z materiálu so sacími vlastnosťami o rozmere 2x1 m) a to pri parkovaní,
opravách, tankovaní motocykla v priestore parkoviska i pretekárskej trate. Kanistre s olejom,

palivom a plniace hrdlá musia byť umiestnené mimo slnečného žiarenia na ekologickej
podložke. Zároveň sú jazdci zodpovední za čistotu a poriadok na mieste parkovania a za
dostatočné bezpečnostné zabezpečenie motocyklov a iného majetku proti odcudzeniu alebo
poškodeniu.
Umývanie motocykla mimo priestor určený organizátorom je zakázané! V priestore na
umývanie motocyklov je zakázané použitie chemických prípravkov. Vylievať a odhadzovať
opotrebovaný olej a iný ropný alebo komunálny odpad mimo označených nádob je zakázané.
V pretekárskom depe platí nočný pokoj od 22:00 hod do 6:00 hod. Za dodržanie nočného
pokoja aj za sprevádzajúce osoby sú zodpovední jazdci. V tomto priestore je prísny zákaz
jazdy na motocykli, štvorkolke či pitbiku !Porušenie tohto zákazu sa bude trestať pokutou
20,-EUR.
V priestore športového podujatia je zakázané nevhodným zaobchádzaním alebo parkovaním
poškodzovať flóru a faunu. Uvedené nariadenia sú záväzné a vychádzajú zo Zákona NR SR č.
543/2002 ZZ . o ochrane krajiny a prírody.
Porušenie environmentálnych nariadení je možné pokutovať jednotlivo vo výške 40,-EUR.
9. Pohonné hmoty :
Pohonné hmoty nebudú zabezpečené v parkovisku pretekárov. Najbližšia čerpacia stanica je
v Šaštín - Stráže vzdialená cca 4 km od parkoviska.
10. Protesty a odvolania :
Protesty proti súťažnému pretekárovi alebo motocyklu musia byť predložené riaditeľovi
pretekov najneskôr 30 min. po zverejnení výsledkov na oficiálnej tabuli. Všetky protesty
musia byť podané v súlade s disciplinárnym poriadkom, SMF a doložené poplatkom 40,-EUR,
ktorý sa vráti, ak je protest oprávnený.
11. Záverečné ustanovenia:
Všetky ostatné náležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto zvláštnych ustanoveniach, sa riadia
NŠP MM SR Country Cross 2019.

Ján Dobiáš, v.r.
Rally cross klub Borský Mikuláš

Pavol Sás, v. r.
viceprezident SMF pre EaR

Zvláštne ustanovenia zaevidované SMF pod j. č.: 04-401/2019
V Považskej Bystrici. dňa 5.03.2019

