Zvláštne ustanovenia
SUPER ENDURO
Pohár SMF
Kysucké Nové Mesto 6. máj 2017
Organizátor:

ŽILINA REBELS, Jabloňová 850/77, 010 04 Žilina

Športová komisia Enduro a rallye SMF poveruje organizátora
ŽILINA REBELS
organizáciou jednodennej súťaže v rámci seriálu o Pohár SMS SUPER ENDURO 2017.
Súťaž bude prebiehať podľa Športového poriadku pre SE 2017 a týchto Zvláštnych
ustanovení.
Podujatie sa uskutoční v TRIAL PARK Penta, ktorý sa nachádza v areáli firmy
PENTATECH s.r.o. , Cesta do Rudiny 1330 Kysucké Nové Mesto.
Príjazd k centru podujatia bude vyznačený smerovými tabuľami. V areáli súťaže sa bude
nachádzať štart, cieľ, preberanie motocyklov, parkovisko, ako i občerstvenie. V tomto
priestore je prísny zákaz jazdy na motocykli, štvorkolke či pitbaiku !!! Porušenie tohto
zákazu sa bude trestať pokutou 20,-EUR. Jazdci sú povinní používať pri údržbe a tankovaní
motocyklov environmentálne podložky. Zároveň sú jazdci zodpovední za čistotu a
poriadok na mieste parkovania.

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

Dušan Knapec
Peter Lazar
Rastislav Mašlonka
Martin Kubačka
Dušan Knapec ml.
Ľubomír Jánoška
tba

2. Trať:
Trať je vyznačená ako uzavretý okruh v dĺžke cca 500 m a vedie po kamenných a
umelých prekážkach. Areál v ktorom sa nachádza trať je oplotený, bez cestnej premávky.

3. Časový harmonogram pretekov:
Sobota 06.05.2017:
- Preberanie jazdcov 7.00 – 9.30 hod.
- Tréning zoznamovací s možnosťou zastaviť 10.00 – 11.00 hod.
- Meraný tréning zoznamovací bez možnosti zastaviť 11.00 – 12.00 hod.
Štart preteku: 12.00 — 16.00
Systém pretekov bude v súlade s pravidlami rozjázd pre Super Enduro (osemfinále,
semifinále, finále). Organizátor si vyhradzuje právo v prípade veľkého alebo malého
počtu operatívne zmeniť rozjazdy po dohode so športovým komisárom.
- Vyhodnotenie cca16.00 hod.
4.Účasť jazdcov:
Preteku sa môžu zúčastniť:
-držitelia platnej národnej licencie SMF Enduro a Rallye (aj jedno rázovej).
-jazdci s platnou medzinárodnou licenciou alebo národnou licenciou s platným
štartovným povolením svojej Národnej motocyklovej federácie
Štartovné sa platí pri preberaní motocykla vo výške 30 €.
5. Časomiera:
Každý jazdec dostane oproti dokladu ( licencia, obč. preukaz...) merací čip, ktorý je
povinný umiestniť na motocykel podľa inštrukcie časomerača. Čip je povinný vrátiť po
preteku na určenom mieste, kedy mu bude príslušný doklad vrátený.
6. Prihlášky:
Organizátor nepotvrdzuje prihlášky.
Jazdci sú povinní prihlásiť sa podujatie prostredníctvom web stránky SMF
www.smf.sk, kde je prihlasovací formulár vo worde i v on-line verzii. Prihlášky je
potrebné realizovať vždy do pondelka 12,00 hod. pred podujatím.
7. Poistenie:
Každý jazdec musí byť poistený poistkou pre trvalé následky úrazu a krytie liečebných
nákladov( zahraniční jazdci).
9. 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 zakladať oheň a iným
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.

10. Pohonné hmoty :
Pohonné hmoty nebudú zabezpečené organizátorom v parkovisku pretekárov, ale
pretekári si ich môžu zaobstarať na najbližších čerpacích staniciach – Kysucké Nové
Mesto
11.Protesty a odvolania :
Protesty proti súťažnému pretekárovi alebo motocyklu musia byť predložené riaditeľovi
pretekov najneskôr 30 min. po zverejnení výsledkov na tabuli. Všetky protesty musia byť
podané v súlade s disciplinárnym poriadkom, SMF a doložené poplatkom 40,-EUR,
ktorý sa vráti ak je protest oprávnený.
12. Záverečné ustanovenia:
Všetky ostatné náležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto zvláštnych ustanoveniach sa
riadia NŠP Super Enduro 2017.

Dušan Knapec
Žilina Rebels

Ing. Peter Lazar, v. r.
viceprezident SMF pre EaR
a riaditeľ podujatia

Zvláštne ustanovenia zaevidované SMF pod j. č.: 11-411/2017
V Považskej Bystrici, dňa 18.4.2017

