ORGANIZAČNÉ POKYNY
COUNTRY CROSS
IN MEMORIAM JANKA A JOZEFA HAVIARA 2020
O POHÁR STAROSTU OBCE DOMANIŽA
TERMÍN:

08 - 09. AUGUST 2020

MIESTO KANANIA:

DOMANIŽA

ORGANIZÁTOR:

Marek Haviar, Domaniža 221, mmarekhaviar@gmail.com,

HLAVNÍ ČINOVNÍCI:

Hlavný usporiadateľ – Marek Haviar - 0907 505 596
Hlavný časomerač - KK-Sporttiming Kežmarok

TRAŤ:

Trať je vyznačená ako uzavretý okruh v dĺžke cca 10 km a vedie
lesnými a poľnými cestami, s kamenisto - hlinitým povrchom. Druhý
deň sa jazdí v tom istom smere ako prvý.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
PIATOK

18.00 – 21.00 preberanie motocyklov

SOBOTA

7.00 – 9.30
10.00 štart
11.30 štart
13.00 štart
15.00 štart

NEDEĽA

8.00 – 9.30
10.00 štart
11.30 štart
13.00 štart
15.00 štart
17.00

preberanie motocyklov
Regionál E1,E2
Dorast do 85cm3
Veterán
Ženy
Deti do 65 cm3 + pitbike
Deti do 50 cm3
Profi E1,E2
SP E1,E2
Hobby E1 E2
Quad 1+ Quad 2
preberanie motocyklov
Regional E1,E2
Dorast do 85cm3
Veterán
Ženy
Deti do 65 cm3 + pitbike
Deti do 50 cm3
Profi E1,E2
SP E1,E2
Hobby E1 E2
Quad 1, Quad 2
Dekorovanie víťazov
(ženy, deti 50cm3, deti 65cm3+pitbike,
dorast dekorovanie do 5.miesta)

POISTENIE:
Všetci jazdci štartujú na vlastné riziko a na vlastné úrazové poistenie. Podujatie je poistené na
zodpovednosť voči tretím osobám a živelným pohromám poistkou SMF.
ENVIRONMENTÁLNE NARIADENIA:
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. Pretekár a jeho sprievod je povinný používať ekologickú podložku 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 závodnej trate. Kanistre s
olejom, palivom a plniace hrdlá musia byť umiestnené mimo slnečného žiarenia na ekologickej
podložke. Pretekár a jeho sprievod sú povinní dodržiavať nočný pokoj v časovom intervale
stanovenom organizátorom a dostatočne bezpečnostne zabezpečiť motocykle a iný majetok proti
odcudzeniu alebo poškodeniu. V priestore športového podujatia je zakázané nevhodným
zaobchádzaním alebo parkovaním poškodzovať flóru a faunu. Porušenie environmentálnych
nariadení je možné pokutovať jednotlivo vo výške 50,- EUR !!!
PRÍSNY ZÁKAZ JAZDY NA MOTOCYKLI MIMO VYZNAČENÝ PRIESTOR !
PRIHLÁŠKY A VÝSLEDKY:
Jazdci sú povinní prihlásiť sa na podujatie on-line na stránke https://www.smf.sk/online-prihlasenieear/ a to do štvrtka pred podujatím, t. j. do 06.08.2020 do 24:00 hod. Jazdcom, ktorí sa do tohto
termínu on-line neprihlásia bude umožnený štart po dohode s organizátorom pri prebierke. Výsledky
z podujatia budú zverejnené na stránke: https://kk-sporttiming.com/
EPIDEMIOLOGICKÉ NARIADENIA
Organizátor bude pre všetkých zúčastnených vyžadovať dodržiavanie aktuálne platných opatrení
pre hromadné podujatia v súvislosti s ochoreným COVID-19, ktoré budú zapracované do
prevádzkového poriadku podujatia. Súčasťou opatrení môže byť i obmedzený počet členov
doprovodného tímu jazdcov a ich pohyb v pred štartovom a signalizačnom priestore.
ŠTARTOVNÉ: Platí jazdec pri preberaní vo výške 40 eur.
Triedy Ženy, deti 65cm3+pitbike, deti 50cm3 zdarma!
DĹŽKA JAZDY:

1. štart 10.00 - Regional E1,E2, Dorast do 85cm3,Veterán : 1hod. + 1 kolo.
2. štart 11.30 – Ženy, Deti do 65 cm3 + pitbike, Deti do 50 cm3 :
1 x 15 min. Oboznamovací tréning
1 x 10 min. Prestávka
1 x 20 min. Preteky
3. štart 13.00 - Profi E1,E2, SP E1,E2, Hobby E1 E2 : 1,5 hod.+1 kolo
4. štart 15.00 – Quad 1, Quad 2: 1 hod.

!! KAŽDÝ JAZDEC JE POVINNÝ PRÍSŤ NA ŠTART 10 MIN. PRED ŠTARTOM JAZDY !!
UBYTOVANIE: V centre obce Domaniže cca 1 km od trate, tel. kontakt: 0948 400 552
V Domaniži dňa 22.7.2020
MAREK HAVIAR, v. r.
Č. j. SMF: 30-471/2020
Dňa 23.7.2020

