ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

EUROPE STARS SUPERCROSS TOURNAMENT 2016
Miesto podujatia:
Vypísané triedy:
Dátum preteku:
Povoľujúca zložka :

Košice, Steel Aréna, Nerudova 12, 040 01 Košice
Open – bez rozdielu kubatúry a veku
13.02.2016 - sobota
SMF – Športová komisia TPM, Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica

1. ORGANIZÁTOR
Adresa:
Tel.č. :
E-mail :
Web:

ATV Crosstem TEAM s.r.o., Štefániková 3024, 085 01 Bardejov
+421 911 886 860
atvteamsro@gmail.com
www.supercross.sk

2. DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI
Predseda rozhodc. zboru: Ľuboš Loffler
Riaditeľ pretekov :
Pavlovčík Tomáš
Športový komisár:
Kováčik Rudolf
Technický komisár:
Parlag Peter
Kovaľ František
Komisár živ. prostredia:
Mariana Garčárová
Časomiera:
KK SportTiming – Rastislav Mašlonka
Lekár podujatia:
MUDr. Králik – záchranná služba Východ
Hlavný usporiadateľ :
René Ražek
Vedúci trate :
Brabec Ján
Rozhodcovský zbor (JURY) tvoria : predseda RZ, riaditeľ pretekov, športový komisár.
3.JAZDCI
Organizátor podujatia EUROPE STARS SUPERCROSS TOURNAMENT 2016 si vyhradzuje právo účasti na preteku len ním
zazmluvnených jazdcov.
4.REGISTRÁCIA JAZDCOV
Povinná registrácia jazdcov bude v sobotu 13.02.2016 v Hoteli ROCA (Južná trieda 117, Košice) v čase 10.00 - 11.00 hod.
5. TECHNICKÁ KONTROLA MOTOCYKLOV
Technická kontrola bude prebehať v Paddocku motocyklov, Steel Aréna. Viď časový harmonogram.
6.ROZPRAVA JAZDCOV
Rozprava na štartovacom zariadení je povinná pre všetkých zúčastnených jazdcov. Viď časový harmonogram.
7. OBOZNAMOVACÍ TRÉNING
Viď časový harmonogram.
8. MERANÝ TRÉNING
Viď časový harmonogram.
9.SYSTÉM PRETEKOV EUROPE STARS SUPERCROSS TOURNAMENT 2016
18 supercrossových jazdcov si zmeria sily turnajovým – pavúkovým spôsobom. Jazdci budú nasadení do eliminačného pavúka podľa
výsledkov z meraného tréningu. Bude sa štartovať z rampy pre troch, v každej jazde si obkrúžia trať dvakrát .
Každá jazda sa bude bodovať samostatne systémom : 1.miesto...3body, 2.miesto...1body, 3.miesto...0 bodov. Z každej jazdy
postupujú dvaja jazdci, ktorí získali najväčší počet bodov, pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie v druhej jazde. Do tretieho
kola postupuje 8 jazdcov, 9-ty jazdec bude doplnený hlasovaním divákov/meranie hlasitosti - aplausu/bude postavenie na štarte
určené podľa prejazdu cieľom z prvého kola. Do 4-tého semifinálového kola postupuje 6 jazdcov. Zo semifinále postupujú priamo do
finále len prví jazdci z semifinálovej rozjazdy. Tretím jazdcom finále bude víťaz rozjazdy, v ktorej sa stretnú druhí v poradí
semifinálových jázd. Táto jazda „last chance” sa pôjde len jedno kolo a postupuje víťaz. Finále sa pôjde na dve rozjazdy.
10.ODMENY JAZDCOM
Odmeny pre prvých 4 jazdcov : 1.miesto – 3.000.- €, 2.miesto – 2000 €, 3.miesto – 1000 €, 4.miesto – 500 €, Best WHIP-500.-

11. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
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 ich hrdlá musia byť umiestnené na ekologickej podložke. Pretekár a jeho sprievod sú povinní 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 33,- €.
12.MOTOCYKLE A VÝSTROJ
Musia zodpovedať ustanoveniam technických pravidiel pre motokros. Porušenie týchto pravidiel znamená vylúčenie pretekára.
13.POISTENIE
Svojim podpisom na technickej karte pri technickom preberaní na športovom podujatí jazdec potvrdzuje, že je poistený proti úrazu,
prípad smrti, trvalej invalidity ako aj náklady na lekárske ošetrenie (zahraniční jazdci).
14.POHONNÉ HMOTY
Pohonné hmoty organizátor nezabezpečuje.
15. POSTAVENIE NA ŠTARTE
Pre všetky úrovne pavúka platí, že právo výberu miesta na rampe v prvej jazde má lepší jazdec z meraného tréningu. V druhej
jazde bude postavenie na štarte určené podľa prejazdu cieľom z prvého kola danej rozjazdy.
16. PROTESTY
Protesty proti súťažiacemu jazdcovi 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 vkladom 40 €, ktorý sa
vráti ak je protest oprávnený.
17. ZMENY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
Rozhodcovský zbor - jury si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram.
18.MÉDIA – PRESS – www.supercross.sk
Na podujatí sú vítaní všetci zástupcovia médií, ktorí sa akreditujú do 1.2.2016 (pondelok). Pre akreditáciu stačí napísať mail na
doleuvedený kontakt, uviesť v ňom vaše meno, médium za ktoré prichádzate a typ licencie, ktorý požadujete (foto, video, len píšuci)
KONTAKT PRE MÉDIA - Zodpovedná za PRESS:

RADKA KOVAĽ MAZÁKOVÁ, radkamazakova@gmail.com
+421 918 80 64 93 ,

19. VÝKLAD ZÚ
Výklad týchto zvláštnych ustanovení prináleží rozhodcovskému zboru - jury.
V Košiciach , dňa 16.01.2016

Schválil za ŠK TPM SMF:
.

Č.j. SMF 01-201/2016, dňa 21.1.2016

Ing. Ľuboš Löffler
viceprezident SMF pre TPM

EUROPE STARS SUPERCROSS TOURNAMENT 2016

ČASOVÝ HARMONOGRAM
PIATOK 12.2.2016



Príprava trate (možnosť fotodokumentácie po telefonickom dohovore)
12:00 Tlačová konferencia EUROPE STARS SUPERCROSS TOURNAMENT 2016 v Hoteli ROCA (Južná trieda 117, Košice).

SOBOTA 13.2.2016











10:00 – 11:00 registrácia jazdcov v Hoteli ROCA (neprístupné verejnosti)
11:00 - 11:30 technické preberanie motocyklov (Steel Aréna, Nerudova 12, Košice)
11:45 - 12:00 Rozprava jazdcov
12:10 - 13:30 oboznamovací tréning (neprístupné verejnosti)
13:40 - 15:50 meraný tréning (neprístupné verejnosti)
16:00 - 17:00 PRESTÁVKA
17:00 Otvorenie Steel Areny pre verejnosť
18:00 Začiatok EUROPE STARS SUPERCROSS TOURNAMENT 2016 - moderuje Radka Mazáková
21:30 Tlačová konferencia po podujatí (v tlačovom centre Steel arény pri východe)
23:00 After party v Noise Aréne (Štúrova 22/44, 040 01 Košice)

*Zmena programu vyhradená, časy sú orientačné

