ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
Enduro – 2017
Alpe Adria Cup + MACEC Cup 2017
Medzinárodné majstrovstvá SR, Slovenský pohár, Hobby
Lovčica 10. – 11. jún 2017
Športová komisia Enduro a rallye SMF poveruje organizátora Motokrosový klub Lovčica organizáciou
dvojdennej súťaže v rámci seriálu MM SR. Podujatie bude usporiadané podľa športového poriadku pre Enduro na
rok 2017, týchto zvláštnych ustanovení a všetkých inštrukcií schválených JURY.
Depo pre dvojdennú súťaž sa nachádza na motokrosovej trati Lovčica.
Prístup: po ceste č.R2 Žiar n. Hronom – Handlová pri obci Lovčica - Trubín odbočiť na motokrosovú trať Lovčica.
Prístup bude vyznačený smerovými tabuľamii. GPS: 48˚62ˊ57,77ˮ 18˚80ˊ62,67ˮ
Technické preberanie motocyklov sa uskutoční v piatok 9.6. v čase od 16,00 do 21,00 hod. v depe na
motokrosovej trati Lovčica. Motocykle budú po technickom prebraní uložené v uzavretom parkovisku.
V pretekárskom depe platí nočný pokoj od 22,00 hod do 6,00 hod. Za dodržanie nočného pokoja aj za
sprevádzajúce osoby sú zodpovední jazdci. V tomto priestore je prísny zákaz jazdy na motocykli, štvorkolke či
pitbiku !!! 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.
V stredisku súťaže sa bude nachádzať štart, cieľ, uzavreté parkovisko, občerstvenie.
1.Oficiálni činovníci:
Hlavní usporiadateľ
Riaditeľ súťaže
Hlavný časomerač
Technickí komisári
Environm. komisár

Peter Lazar, Ivan Štulajter
Pavol Sás
Rastislav Mašlonka
Martin Gonos, Martin Kubačka
Beáta Cigáneková

JURY:
Predseda
Člen
Člen

Pavol Sás
Peter Lazar
Martin Gonos

Zasadnutia JURY sa uskutočnia v depe podujatia.
2. Priebeh súťaže:
Preberanie motocyklov 9.6. v piatok od 16,00 hod. do 21,00 hod. v depe
Poučenie jazdcov o 8,20 hod.v sobotu 10.6. v depe.
Štart : Sobota: 9,00 hod. MMSR, Kadet, SP E1, E2, E3, Veterán, Hobby E1, E2, E3, Regionál, Dorast
Nedeľa: 9,00 hod. MMSR, Kadet, SP E1, E2, E3, Veterán, Hobby E1, E2, E3, Regionál, Dorast
Počet kôl: 3– M SR, I SP E1, E2, E3,
2– Ženy, Veterán, Hobby E1, E2, E3, Regionál
2 – Dorast
V sobotu sa v prvom kole meria Enduro test aj Cross test.
Časová tolerancia na meškanie v ČK je 30 min za deň.
3. Trať:
Trať v dĺžke cca 60km / kolo vedie po poľných a lesných cestách s hlinisto – kamenistým povrchom. Je vyznačená
smerovými šípkami. Trať bude mať dve časové kontroly zo servisom . V Lovčici - depo (ČK2) a v Kopernici (ČK1).
V Kopernici bude aj Enduro test. V každom kole jazdci absolvujú Enduro test (ET) a Cross test (CT). Príjazd do

Kopernice je možný po štátnej ceste – 45 km, cca 50 min, alebo po účelovej komunikácii – 15 km , cca 25 min.
Účelová komunikácia bude vyznačená.
GPS súradnice: Lovčica depo (CT, ČK2): 48˚62ˊ57,77ˮ 18˚80ˊ62,67ˮ
Kopernica,(ET, ČK1): 48˚66ˊ33,48ˮ 18˚87ˊ24,45ˮ
4.Účasť jazdcov:
Preteku sa môžu zúčastniť:
Držitelia platnej národnej licencie SMF Enduro a Rallye (aj jednorázovej).
Jazdci s platnou medzinárodnou licenciou alebo národnou licenciou s platným štartovným povolením svojej
Národnej motocyklovej federácie. Motocykle pre MM SR, Kadet, SP musia mať na zadnom kolese homologovanú
pneumatiku. Každý motocykel musí splniť hlukovú skúšku. Motocykle pre AA musia zodpovedať predpisom FIM.
Štartovné sa platí pri preberaní motocykla vo výške 60 EUR za obidva dni ( neprihlásení jazdci 65€).
Pre jazdcov AAC 70 EUR.
5. Poistenie:
Každý jazdec musí byť poistený poistkou pre trvalé následky úrazu a krytie liečebných nákladov.
6.Prihlášky:
Organizátor nepotvrdzuje prihlášky.
Jazdci sú povinní prihlásiť sa on-line na http://www.smf.sk/online-prihlasenie-ear/. On-line prihláška na
podujatie je spustená 31 dní pred podujatím, t.j. od 9.5.2017 do pondelka 5.6.2017 24,00 hod. pred
podujatím. Jazdec, ktorí sa v danom termíne neprihlási uhradí štartovné 65 €. Uvedené sa netýka jazdcov
kategórie Regionál.
7.Ubytovanie:
hotel Fellini SNP 17/37 ZH tel.0911292919 www.hotelfellini.sk, pezion Žiar, Dukelskych hrdinov, Žiar nad Hronom
tel.:045/6726066 www.penzionziar.sk
8. 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.
9. Pohonné hmoty :
nebudú zabezpečené v parkovisku pretekárov. Najbližšia čerpaciastanica je v Žiari nad Hronom, cca 8 km od depa.
10. 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 €, ktorý sa vráti ak je protest
oprávnený.
11. Záverečné ustanovenia:
Všetky ostatné náležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto zvláštnych ustanoveniach sa riadia NŠP M SR Enduro
2017.
V Považskej Bystrici dňa
Jozef Marenčák v.r.
Motokrosový klub Lovčica
Č. j. SMF: : 21-404/2017

28.4.2017
Peter Lazar v.r.
viceprezident SMF pre EaR

