Zvláštne ustanovenia
ENDURO CUP STRED 2017
regionálny pohár EaR SMF

Termín podujatia:

03.06.2017

Miesto konania:

Motocrossový areál Skýcov – Košariská

Skýcovský motoristický areál sa nachádza asi 3 km od obce Skýcov smerom na Veľké
Uherce. Nasmerovanie účastníkov bude vyznačené smerovými tabuľami.

Organizátor seriálu:

ENDURO KOPERBENT TEAM
Kopernica č.137, 967 01 Kremnica
Ing. Ivan ŠTULAJTER– 0908/925411, ivo.stulajter@koperbent.sk

Organizátor podujatia:

MOTOCROSS CLUB SKÝCOV
95185 Skýcov
Marián Bernát – 0905/241901, mbelektro@nextra.sk

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

Ing. Ivan ŠTULAJTER
Marián BERNÁT, č. osved. 000740, mobil 0905241901
Bc. Jozef DONOVAL
Róbert CIGÁNEK
Beáta CIGÁNEKOVÁ
Dušan GAHÉR
Patrik ŠIMKOVIČ
JK RESCUE, Zlaté Moravce

2. Trať:
Trať enduro je vyznačená ako uzavretý okruh v dĺžke cca 8 km a vedie lesnými a poľnými
cestami, s kamenisto- hlinitým povrchom. Trať cross je vyznačená ako uzavretý okruh v dĺžke
cca 1,6 km v rámci motocrossovej trati s kamenisto- hlinitým povrchom.

3. Časový harmonogram súťaže
Sobota 03.06. 2017:
Preberanie jazdcov :
Rozprava :

Zavádzacie kolo :
1. ŠTART enduro:

7:00 – 9:15 hod.
9:30 hod.

9:50 hod.
10:15 hod.

1 hod + dojazd

Štartovať sa bude v poradí: Profi, Elit + Lady Profi, Junior + Dorast, Veterán, Hobby, Amatér

Zavádzacie kolo :
1. ŠTART cross:

12:00 hod.
12:10 hod.

15 min + dojazd

Štartovať sa bude v poradí: Historik, Pit bike + 65, Lady 15 + Lady 15+

2. ŠTART enduro:

13:00 hod.

1 hod + dojazd

2. ŠTART cross:

14:50 hod.

15 min + dojazd

Vyhodnotenie

15:40 hod.

4.Štartovné:
Platí sa pri preberaní motocykla vo výške 20 EUR
5. Poistenie:
Jazdec by mal mať vlastné úrazové poistenie. Podujatie je poistené voči tretím osobám
poistkou SMF.
6. 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.

7. Pohonné hmoty :
Pohonné hmoty nebudú zabezpečené usporiadateľom v parkovisku pretekárov, ale pretekári
si ich môžu zaobstarať na najbližších čerpacích staniciach – Zlaté Moravce, Bošany,
Partizánske...

V Kopernici dňa 15.5.2017

Marián Bernát, v.r.
MotoCross Club Skýcov

Schválené SMF:
SMF j. č.: 25-422/2017, dňa 16.05.2017

Ing. Ivan ŠTULAJTER, v. r.
Enduro Koperbent team

