ZVLÁŠTNE

USTANOVENIA

Medzinárodné majstrovstvá SR, Slovenský pohár, Pohár SMF
Žaškov, 18.-19. júla 2020
Miesto podujatia : Žaškov, okres D. Kubín
Vypísané triedy

: MM SR E1, E2, E3, dorast, kadet, junior, ženy, senior
SP E1, E2, E3; Pohár SMF hoby E1, E2, E3, Super Senior, Quad

Dátum
:
Číslo podujatia
:
Povoľujúca zložka :
Organizátor
:

18.-19. júla 2020
11-401/2020
SMF – Športová komisia EaR, 017 01 Považská Bystrica ,Športovcov 340
Cross team Žaškov

1.PRÍJAZD K CENTRU PODUJATIA
Preteky sa uskutočnia v motoristickom areáli, ktorý sa nachádza po ľavej strane hneď za mostom cez rieku
Orava pred obcou Žaškov v smere od obce Párnica. Príjazd účastníkov bude vyznačený smerovými tabuľami.
V areáli súťaže sa bude nachádzať štart, cieľ, preberanie motocyklov, parkovisko, ako i občerstvenie.
2. ORGANIZÁTOR
Cross team Žaškov
Hlavná 141/69, Žaškov p. Jozef Lang - 0908 404 491, crossteam141@gmail.com

3. OFICIÁLNI ČINOVNÍCI
Riaditeľ podujatia:
Hlavný usporiadateľ:
Hlavný časomerač:
Technickí komisári:
Environmentálny komisár:
Traťový komisár EaR SMF:
JURY podujatia:
Predseda RZ (jury prezident):
Člen:
Člen:

Jaroslav Gažo
Jozef Lang
Rastislav Mašlonka
Martin Gonos, Peter Radoczi, Michal Farkašovský
Martina Zubeková
Patrik Šimkovič
Pavol Sás
Martin Gonos
Jaroslav Gažo

4. TRAŤ
Trať je vyznačená ako uzavretý okruh v dĺžke cca 12 km a vedie poľnými a lesnými cestami, s trávnatohlinitým povrchom.

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM A PRIEBEH SÚŤAŽE

Piatok 18.7.2020
Preberanie jazdcov

16:00 – 21:00 hod.

Sobota 19.7. 2020
Preberanie jazdcov:
SP Q1(4x2), Q2(4x4)

07.00 - 09.00 hod.
11.00 - 12.00 hod.

Štart:
SP Super Veterán, Hobby E1, E2, E3,
MM SR Dorast, Regionál
MM SR E1, E2, E3
Kadet, SP E1+ Ženy, E2, E3, MM SR Veterán
MM SR a SP Q1(4x2), Q2(4x4)
Nedeľa 20.7.2020
Preberanie jazdcov, ktorí neštartovali 1. deň:
Štart:
SP Super Veterán, Hobby E1, E2, E3
MM SR Dorast, Regionál
MM SR E1, E2, E3
Kadet, SP E1+ Ženy, E2, E3, MM SR Veterán
MM SR a SP Q1(4x2), Q2(4x4)
Vyhlásenie víťazov:

10.00 hod.
13.00 hod.
15.30 hod.

08.30 - 09.00 hod.
10.00 hod.
13.00 hod.
15.30 hod.
cca 16.00 hod.

6. PRIHLÁŠKY
Jazdci sú povinní prihlásiť sa na podujatie on-line na stránke https://www.smf.sk/online-prihlasenie-ear/
a to do pondelka 13.7.2020 do 24:00 hod. pred podujatím. On-line prihlásenie je povinné i z dôvodu
prijatých epidemiologických opatrení. V prípade, že sa jazdec on-line na podujatie neprihlásia, dôjde
k zvýšeniu štartovného o 5,- €. On-line Uvedené v sezóne 2020 platí aj pre jazdcov kategórie Regionál.
V on-line prihlasovacom formulári uvedú v kolónke trieda Regionál.
7. ÚČASŤ JAZDCOV A ŠTARTOVNÉ
Pretekov sa môžu zúčastniť:
- držitelia platnej národnej/medzinárodnej licencie EaR SMF / aj jednorazovej/
- jazdci s platnou medzinárodnou alebo národnou licenciou s platným štartovacím povolením príslušnej
národnej federácie.
Štartovné sa platí pri preberaní motocyklov vo výške 50€ za obidva súťažné dni.
8. POISTENIE
Každý jazdec musí mať uzatvorené vlastné úrazové poistenie a jazdci zo zahraničia musia mať i poistenie
liečebných nákladov v zahraničí ( byť držiteľmi štartovacieho povolenia od svoje materskej federácie).
Organizátor má zápisom podujatia do kalendára SMF poistenie zodpovednosti voči tretím osobám
prostredníctvom poistenia SMF.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Pretekár a jeho sprievod je povinný používať environmentálnu podložku bez ohľadu na podkladový materiál prostredia (sací materiál o rozmere 2x1 m) a to pri parkovaní, opravách, tankovaní motocykla v
priestore parkoviska i závodnej trate. Kanistre s olejom, palivom a ich hrdlá musia byť umiestnené mimo
slnečného žiarenia na ekologickej podložke. Pretekár a jeho sprievod sú ďalej zodpovední za čistotu a
poriadok na mieste parkovania, 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.
V opotrebovaný olej a iný ropný alebo komunálny odpad mimo označených nádob je zakázané.

V parkovisku jazdcov platí nočný kľud od 22:00 do 06:00 od. Za dodržanie nočného kľudu aj za
sprevádzajúce osoby sú zodpovední jazdci. V priestore parkoviska je prísny zákaz jazdy na motocykli,
štvorkolke a pod. Porušenie tohto zákazu sa bude trestať pokutou 20€. 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 33,- €.
10. POHONNĚ HMOTY
V parkovisku pretekárov nebudú zabezpečené. Najbližšia čerpacia stanica je v Gelnici.
11. PROTESTY A ODVOLANIA
Protesty proti štartujúcemu pretekárovi alebo motocyklu musia byť predložené riaditeľovi pretekov
najneskôr do 30 min. po zverejnení výsledkov na tabuli. Všetky protesty musia byť podané v súlade
s disciplinárnym poriadkom SMF a doložené poplatkom 50€, ktorý sa vráti ak je protest oprávnený.
12. VÝSLEDKY A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
On-line výsledky budú k dispozícii na stránke: https://kk-sporttiming.com/
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po skončení druhého súťažného dňa a to podľa pokynov organizátora
a za dodržania prijatých opatrení.
12. ZMENY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
Rozhodcovský zbor - jury si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram. V prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok, ktoré by mohli závažne ohroziť zdravie alebo život účastníkov si
Jury vyhradzuje právo preteky skrátiť , zrušiť alebo odložiť na iný termín.
13. EPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA
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 sprievodného tímu jazdcov a
ich pohyb v jednotlivých sektoroch podujatia.
14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Všetky ostatné náležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto zvláštnych ustanoveniach sa riadia NŠP EaR
SMF 2020. Výklad týchto zvláštnych ustanovení prináleží rozhodcovskému zboru - jury.
V Považskej Bystrici dňa 17.6.2020

Jozef Lang v.r.
Cross team Žaškov

Č .j. SMF: 11-401/2020, dňa : 22.06.2020

Pavol Sás, v.r.
viceprezident SMF pre EaR

