Zvláštne ustanovenia
SLOVAKIA SNOWCROSS CUP 2019
Termín :
02. Februára 2019
Miesto konania: Staškov
Organizátor:
František Badžgoň a Mário Balcierák - Kysucky šport
tel.: .0915447910,0911221191
email: .badzgon.f@gmail.com Mariobalcierak@gmail.com

1. Hlavní činovníci:
Riaditeľ podujatia:
Časomiera: .
Technická kontrola:.
Hlavný usporiadateľ:
Vedúci trate :
Zdravotné zabezpečenie:

František Badžgoň
KK TIMING
Marek Krenželák
František Badžgoň, tel.: 0915447910
František Badžgoň,st.
Slov.červený kríž – miesta organizácia p. Tomášiková

2. Trať a podmienky podujatia:
Trať podujatia má dĺžku jedného okruhu cca 800 metrov a je umiestená v obci Staškov smerom na
Klokočov oproti poľnohospodárskeho družstva TIMEA. Časový limit jednotlivých rozjázd bude
stanovený po prebierke a to podľa počtu registrovaných pretekárov.
Preteky seriálu sú vypísané pre kategórie :
PRO OPEN - profesionálny pretekári
OPEN
- pretekári Hobby a začiatočníci
SENIOR - pretekári nad 40 rokov
LONG
- trieda pre pretekárov s dĺžkou pásu nad137 inch
SNOWBIKE - pretekári na motocykoch s trakčným systémom

3. Časový harmonogram súťaž
Sobota 02.02. 2019:
Preberanie jazdcov 8.30 – 9.30 hod.
Tréning:
od 10,00.
Prvá finálová jazda: 11. 30 hod.
Vyhodnotenie
16,30 hod.
Štartovať sa bude v poradí: PRO OPEN, OPEN, SENIOR, LONG, SNOWBIKE

4.Štartovné: platí sa pri prebierke vo výške 40€.

5. Poistenie:
Štartujúci podpisom pri prebierke prehlasujú, že sa podujatia zúčastňujú na vlastné úrazové
poistenie. Podujatie je poistené voči tretím osobám poistkou SMF.

6. Environmentálne nariadenia:
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 v priestore parkoviska i pretekárskej trate. Kanistre s olejom,
palivom a plniace hrdlá musia byť umiestnené mimo slnečného žiarenia na ekologickej podložke.
Pretekár a jeho sprievod sú povinní zabezpečiť dostatočné bezpečnostne opatrenia pre zamedzenie
odcudzenia alebo poškodenia pretekárskych strojov. 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.

7. Pohonné hmoty :
Najbližšia čerpacia stanica je v Turzovke vzdialená cca 9... km od trate.

V Staškove dňa 28. januára 2019

František BADŽGOŇ, v.r.
riaditeľ podujatia

Schválené SMF:
SMF j. č.: 01-240/2019, dňa 30.01.2019

