Zvláštne ustanovenia
1.EXTREM ENDURO “25 PENTA”
Termín :

30. apríla 2016

Miesto konania:

Organizátor:

TRIALPARK PENTA
Cesta do Rudiny 1330
02401 Kysucké Nové Mesto
ŽILINA REBELS, Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina, IČO: 42 433 924
SLOVTRIAL TEAM, Cesta do Rudiny 1330, 02401 KNM, IČO: 31928188

Kontakt:

Dušan Knapec, knapec@geodetreal.sk

1. Hlavní činovníci:

Hlavný usporiadateľ: Dušan Knapec st.
Športový komisár: Peter Lazar
Technický komisár: Martin Kubačka
Vedúci trate : Tomáš Hodas
Zdravotné zabezpečenie: TBA

2.Trať:

Trať je vyznačená ako uzatvorený okruh v dĺžke cca 500m a vedie po
kamenných a umelých prekážkach. Areál je oplotený bez cestnej premávky

3. Časový harmonogram súťaže
Sobota 30.04.2016:

Preberanie jazdcov

7.00 – 9.30 hod.

Tréning zoznamovací s možnosťou zastaviť 10.00 – 11.00 hod.
Tréning zoznamovací bez možnosti zastaviť 11.00 – 12.00 hod.
Štart preteku: 12.00 — 16.00
Systém pretekov bude v súlade s pravidlami rozjázd superendura (osemfinále,
semifinále, finále). Organizátor si vyhradzuje právo v prípade veľkého alebo
malého počtu operatívne zmeniť rozjazdy po dohode so športovým komisárom.
Vyhodnotenie 16.00 hod.

4. Kategórie: Profi, Hobby, Veterán
5. Štartovné: platí sa pri preberaní motocykla vo výške 20 EUR
6. Poistenie:

jazdec musí mať vlastné úrazové poistenie, podujatie je poistené voči tretím osobám
poistkou SMF.

7. 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.

8. Prihlášky: z organizačných dôvodov prosíme zaslať prihlášky na podujatie na priloženom tlačive, ktoré je
potrebné vypísané poslať na adresu knapec@geodetreal.sk alebo na smf@smf.sk . prihlášku možno
vypísať i cez on-line formulár na stránke SMF: http://www.smf.sk/formular-7/

9. Pohonné hmoty : Najbližšia čerpacia stanica je v Kysuckom Novom Meste vzdialená cca 2 km od trate. V
Kysuckom Novom Meste dňa 10.04.2016

Za organizátora:

Dušan Knapec st.

za SMF:

Zvláštne ustanovenia zaevidované SMF pod j. č.: 16-410/2016
V Považskej Bystrici, dňa 18.4.2016.

Peter Lazar
viceprezident SMF pre EaR

