Zvláštne ustanovenia
BUDOVEC CUP 2017
regionálny pohár EaR SMF

Termín :

08. apríla 2017

Miesto konania:

Brezno , Areál BMT – Lúčky 4

Organizátor:

BMT - Brezno, Peter Belko 0918/382823 , bmtbelko@gmail.com

1. Hlavní činovníci:
Hlavný usporiadateľ:
Riaditeľ podujatia:
Hlavný časomerač:
Technickí komisár:
Environmentálny komisár:
Vedúci trate :
Zdravotné zabezpečenie:

Ing. Elena Dobríková 0903 634 608
Peter Kováčik
František Toman, Ivan Petran
tba
Monika Auxtová
Peter Belko
Tothová Renáta, NsP Brezno

2. Trať:
Trať je vyznačená ako uzavretý okruh v dĺžke cca 2 km s trávnato-hlinitým povrchom. Všetky
jazdy sa jazdia rovnakým smerom.
3. Časový harmonogram súťaže
Sobota 20.05. 2017:
Preberanie jazdcov 9.00 – 10.30 hod.
Rozprava 11.30 hod.
Štart 1. Jazdy: 12. 00 hod.
Štart kategórií je v poradí: - Pitbike + Ženy, Amatér, Hobby, Junior + Veterán, E1 + E2,
Každá kategória jazdí 3 x 15 min
Početštartov môže usporiadateľ zmeniť v závislosti od podmienok.
4.Štartovné: platí sa pri preberaní motocykla vo výške 20 EUR.
5. Rozprava:
Účasť na rozprave je pre každého jazdca povinná.
Preteku sa môžu zúčastniť licenční aj nelicenční jazdci .

6. 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.
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.
7. Pohonné hmoty :
Najbližšia čerpacia stanica je v Brezne, vzdialená cca 5 km od trate.

V Brezne dňa 26.4.2017

Peter BELKO, v. r.
BMT Brezno

SMF j. č.: 18-432/2017, dňa 26.04.2017

