MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V MOTOKROSE JEDNOTLIVCOV 2016

ZVLÁŠTNE
Miesto podujatia :
Vypísané triedy :
Vložený pretek
:
Číslo podujatia
:
Dátum uskutoč. :
Povoľujúca zložka :
Organizátor
:
Adresa organiz.
:

USTANOVENIA

SVEREPEC - NKC
MX85, MX junior, MX2, MXOpen, MX4,MX4+
voľný pretek MX hoby
21-209/2016
14. augusta 2016
SMF – Športová komisia TPM, 017 01 Považská Bystrica ,Športovcov 340
Cross team a Sport tour Púchov
Royova 806, 020 01 Púchov

1.PRÍJAZD K TRATI
Diaľnica :
D1 Bratislava - Beluša
Štátna cesta :
E75/E50
Najbližšie mesto / obec: Považská Bystrica/Sverepec
Vzdialenosť od najbližšieho mesta / obce : 6km / 0,5 km
2.TRAŤ
Dĺžka trate :
1750 m
Minimálna šírka:
6m
Smer jazdy :
v proti smere hodinových ručičiek
3. ORGANIZÁTOR
Adresa : Sport tour, k.s. Púchov a Cross team Púchov
Tel. č. : 0905/648818, 0911/266277
Fax :
+421 42 4635046

E-mail : sporttour2@gmail.com

4. SEKRETARIÁT PRETEKU
Adresa : Sport tour, k.s., Royova 772, 020 01 Púchov
Tel./fax č. : +421 42 4635046,
Mobil: 0905/648818, 0911/266277

E-mail : sporttour2@gmail.com

5. DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI
Predseda rozhod. zboru :
Športový komisár:
Riaditeľ preteku :
Hlavný technický komisár :
Technickí komisári :
Environmentálny komisár :
Časomiera:
Zdrav. zabezpečenie:
Hlavný usporiadateľ :
Vedúci trate :
Tajomník/hospodár preteku :

Löffler Ľuboš
Kováčik Rudolf
Pavlovčík Tomáš
Dušan Navrkal
Jozef Junas
Dušan Kubánek
KK Timing- Mašlonka Rastislav
Záchranná služba Východ
Tatiana Kašlíková ( 0911266277)
Vladimír Hromádka, Marián Duchoň
Pavlína Pagáčová

6. PRIHLÁŠKY
Riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané prihlášky na pretek musia byť zaslané organizátorovi pretekov najneskôr
7 dní pred termínom konania podujatia a to buď poštou, faxom alebo e - mailom na príslušnú adresu organizátora.
Prihlásený pretekár, ktorý sa preteku nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť oznámiť organizátorovi najneskôr

1 deň pred termínom konania pretekov. Uzávierka prihlášok je stanovená na 7.8.2016 o 22.00 hod., t j. 7 dní pred termínom konania pretekov. Pretekár, ktorý sa v riadnom termíne neprihlási alebo sa neprihlási vôbec zaplatí pokutu
podľa NŠP 2015.
7. ŠTARTOVNÉ
Štartovné 35.- € zaplatí každý jazdec triedy MX2, MX1 ,pri technickom preberaní motocykla
Štartovné 30,- € zaplatí každý jazdec triedy MX4, MX4+,MX junior pri technickom preberaní motocykla
Štartovné 20,- € zaplatí každý jazdec triedy MX85 a voľného preteku MX hoby pri technickom preberaní motocykla
8. PRETEKY
Preteky sa uskutočnia v súlade s NŠP pre motokros a týmito zvláštnymi ustanoveniami, ktoré boli riadne
skontrolované a schválené povoľujúcou zložkou. Slovenským pretekárom bude umožnený štart len s platnou národnou
licenciou SMF. Zahraniční pretekári môžu štartovať s platnou licenciou príslušnej národnej motocyklovej federácie,
platným štartovacím povolením a príslušným poistením jazdca.
9. KONTROLA TRATE PRETEKOV
Kontrola trate pretekov sa uskutoční dňa 13.8.2016 o 17 hod. za prítomnosti člena RZ- riaditeľa preteku, hlavného
usporiadateľa a vedúceho trate. Po skončení kontroly trate sa uskutoční porada s organizátorom za prítomnosti
funkcionárov zúčastnených na kontrole trate.
10. 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 ich hrdlá musia byť umiestnené
mimo slnečného žiarenia na ekologickej podložke. Pretekár a jeho sprievod sú povinní dodržiavať nočný kľud v časovom
intervale od 22.00 do 6.00 hod 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,- €.
11.MOTOCYKLE A VÝSTROJ
Musia zodpovedať ustanoveniam technických pravidiel pre motokros. Porušenie týchto pravidiel znamená vylúčenie
pretekára.
12. 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).
13.POHONNÉ HMOTY
Pohonné hmoty organizátor nezabezpečuje, tie si môžu pretekári zakúpiť na najbližšej čerpacej stanici v Sverepci
14. VYČKÁVACÍ PRIESTOR
Motocykle musia byť v čakacom priestore 10 min. pred štartom každej finálovej jazdy. Počas čakania
10 min. v čakacom priestore bude jazdcom umožnené dobrovoľné oboznamovacie kolo s traťou.
15. POSTAVENIE NA ŠTARTE
V jednotlivých kubatúrach bude postavenie na štarte určené podľa času dosiahnutého v meraných
tréningoch. Kvalifikuje sa prvých 40 pretekárov + 2 náhradníci. Tr.MX2 a MX junior: v každej z týchto tried bude možne
kvalifikovať sa prvým 20-im pretekárom + po jednom náhradníkovi z každej triedy. V prípade, ak bude v jednej z týchto
dvoch tried menej ako 20 pretekárov, potom bude doplnený počet pretekárov do 40 z druhej triedy.

16. CUDZIA POMOC
Cudzia pomoc je povolená po páde pri zdvíhaní pretekára a motocykla a ich prípadnom odstránení z trate. Nie je
dovolené pretláčať motocykel cez cieľovú čiaru cudzou pomocou.
17. FINANČNÉ NÁHRADY
Finančné náhrady budú vyplatené nasledovne :
.....minimálne peňažné čiastky za celkový výsledok po sčítaní bodov na podujatí MM SR len pre triedy MX OPEN, MX2
,MXjunior :
Umiestnenie :

MX OPEN:
MX2 :
MX junior :
1.
300,1.
200,1. 100.2.
240,2.
150,2.
90.3.
200,3.
100,3.
80.4.
180,4.
90,4.
70.5.
160,5.
80,5.
60.6.
140,6.
70,6.
50.7.
120,7.
60,7.
40.8.
100,8.
50,8.
30.9.
80,9.
40,9.
20.10.
60,10.
30,10.
10.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.580.- eur
870,-eur
550.-eur

Celkovo na vyplácanie : 3.000,-eur.
Organizátor je povinný vykonať oficiálne vyhlásenie výsledkov a dekorovať prvých troch jazdcov vo všetkých triedach.
18. 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.
19. ZMENY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
Rozhodcovský zbor - jury si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram v prípade, že v niektorej triede bude
štartovať viac ako 40 jazdcov, alebo menej ako 20 jazdcov. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré
by mohli závažne ohroziť zdravie alebo život účastníkov si Rozhodcovský zbor - jury vyhradzuje právo pretek zrušiť alebo
odložiť na iný termín.
20. VÝKLAD ZÚ
Výklad týchto zvláštnych ustanovení prináleží rozhodcovskému zboru - jury.
Sverepec, dňa 11.07. 2016
Schválil za ŠK TPM SMF:
Ing. Ľuboš Löffler
viceprezident SMF pre TPM
Č.j. SMF 29-209/2016, dňa 21.7.2016

ŠPORTOVÁ KOMISIA TERÉNNYCH PRETEKOV MOTOCYKLOV
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V MOTOKROSE JEDNOTLIVCOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM
1. PREBERANIE MOTOCYKLOV:

Sobota
Nedeľa

18.00 – 20.00 hod
06.30 – 08.00 hod
08.00 hod

MX hoby
MX 4,MX4+
MX 85
MX junior+MX2
MX OPEN

08.00 – 08.15 hod
08.15 – 08.35 hod
08.40 – 09.00 hod
09.05 – 09.25 hod
09.30 – 09.50 hod

I. Zasadnutie jury
2.OBOZNAMOVACIE TRÉNINGY:

3. ROZPRAVA :

..... 15min.
.... 20min
.... 20min
.... 20min
.... 20min

09.55 – 10.10 hod

Účasť na rozprave je povinná pre
všetkých pretekárov
4. KVALIFIKAČNÉ TRÉNINGY:

MX hoby
MX 4,MX4+
MX 85
MXjunior+MX2
MX OPEN

10.15 - 10.30 hod, + 5min. skúška štartu.....15min
10.35 – 10.50 hod + 5min. skúška štartu ....15min
10.55 – 11.10 hod + 5min. skúška štartu ....15min
11.15 – 11.35 hod + 5min. skúška štartu ....20min
11.40 – 12.00 hod + 5min. skúška štartu ....20min

II. Zasadnutie jury

12.00 hod

5. OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA:

12.00 – 12.45 hod

6. 1.FINÁLE :

7. PRESTÁVKA

MX hoby
MX 4,MX4+
MX 85
MX junior+MX2
MX OPEN
20 min

8. 2.FINÁLE :

III. Zasadnutie jury
Dekorovanie víťazov

12.45 - 13.00 hod.... 15min. + 2 kolá
13.10 – 13.25 hod .... 15min. + 2 kolá
13.35 – 13.50 hod .... 15min. + 2 kolá
14.00 – 14.25 hod .... 25min. + 2 kolá
14.35 – 15.10 hod .... 30min. + 2 kolá
15.10 – 15.30 hod

MX hoby
MX 4,MX4+
MX 85
MX junior+MX2
MX OPEN

15.30 - 15.45 hod...... 15min. + 2 kolá
15.55 – 16.10 hod .... 15min. + 2 kolá
16.20 – 16.35 hod .... 15min. + 2 kolá
16.45 – 17.10 hod .... 25min. + 2 kolá
17.20 – 17.50 hod .... 30min. + 2 kolá
17.50 hod
18.15 hod.

