Zvláštne ustanovenia
Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej republiky v TRIALE
Organizované v rámci MM Poľska ( výber zo ZU PZM)
"AMK Gorce" Nowy Targ na základe poverenia PZM organizuje V a VI kolo medzinárodných
majstrovských Poľska a MM SR v triale v roku 2015. Podujatie bude organizované podľa
športového poriadku pre trial PZM a FIM.
Podujatie sa uskutoční v dňoch 1.-2.augusta v Novom Targu – KOWIANIEC os.Oleksowski.
Príjazd:
GPS Paddock’u:

N49,504144’’ E20,064211"

Najbližšie letisko:

Kraków - Balice (90km od paddocku)

Najbližšia diaľnica:

Číslo ďialnice: A4 číslo výjazdu: Zakopane

Číslo miestnej cesty.:

Číslo: DK7, DK47 Kraków-Nowy Targ

Najbližšie mesto:

Nowy Targ - 4 km

Adresa a kontaktné informácie:
Organizátor
Nazwa

Sekretariát preteku

Ubytovanie

Telefon

„AMK GORCE” Nowy Targ
ul. Szaflarska 103A,
34-400 Nowy Targ
Kom.604-482-229

„AMK GORCE” Nowy Targ
ul. Szaflarska 103A,
34-400 Nowy Targ
Kom.604-482-229

„AMK GORCE” Nowy Targ
ul. Szaflarska 103A,
34-400 Nowy Targ
Kom.604-482-229

e-mail

klub@amkgorce.pl

klub@amkgorce.pl

klub@amkgorce.pl

Adres

Prihlášky:
Prihlášky musia byť odoslané organizátorovi na oficiálnom tlačive do 20.7.2015. Jazdci SMF sa na
podujatie môžu prihlásiť prostredníctvom sekretariátu SMF do 17.7.2015, pričom musia nahlásiť
ktorú triedu na podujatí pôjdu.
Administratívna a technická kontrola:
Administratívna a technická kontrola sa uskutoční 1.a 2. augusta 2015 v čase 7,30 – 9,30 hod.
Podujatia sa môžu zúčastniť jazdci, ktorí v deň konania súťaže sú dovŕšili 12 rokov, majú poistenie
občianskoprávnej zodpovednosti a spĺňajú všetky požiadavky technických predpisov pre Trial.
Pri kontrole dokladov súťažiaci musí predložiť platnú licenciu v súlade s čl. 01.8.3, a poistenie
zodpovednosti z prevádzky vozidla – motocykla.
Jazdec má možnosť absolvovať celú trasu (od paddocku cez všetky úseky jazdy a potom späť do
paddocku), bez toho aby ste museli používať cesty.
Štartové čísla:
Organizátor zabezpečuje štart.čísla.
Trať:
Trať sa skladá z 3 kôl. Dĺžka jedného kola je 3 km
Paddock a sekretariát preteku:
Paddock bude otvorený pre jazdcov od 1.8. 2015 od 07,30 hod.
Sekretariát bude otvorený dňa 01.8.2015 od 07,30 hod.

Záverečný ceremoniál/ dekorovanie víťazov:
Slávnostné odovzdanie cien sa bude konať na štarte 15 minút po príchode posledného jazdca
v nedeľu 2.8.2015.
Ceny budú udelené v súlade s článkom. 01.15 športových poriadkov pre Trial.
Doplňujúce informácie:
Jazdci sú povinní používať pod motocyklami environmentálne podložky v čase údržby, tankovania,
mazania reťazí, opráv a pod. Porušenie tejto povinnosti bude sledovať komisár pre ochranu
životného prostredia a iné poverené osoby. Pri porušení uvedeného nariadenia môže byť jazdec
potrestaný finančným trestom v súlade so športovým poriadkom PZM.
Organizátor informuje, že pred štartom a počas súťaže bude prebiehať alkoholová skúška v súlade s
Športových predpisov PZM pre Trial.
Delegovaní činovníci
Hlavný rozhodca podujatia

MICHAŁ RUTKOWSKI

Riaditeľ pretekov

TADEUSZ LUBERDA

Sekretár pretekov

MIECZYSŁAW BATKIEWICZ

Vedúci trate

ŁUKASZ LUBERDA

Technický komisár

DOMIN JAKUB

Environmentálny komisár

STEFAN STRZELCZYK

Hlavný časomerač

TOMASZ LEWANDOWSKI

Delegát SMF

IVAN DEDINA

Považská Bystrica 13.7.2015

----------------------------------------Ivan Dedina
viceprezident SMF pre Trial
SMF č.j. 46-304/2015, dňa 13.7.2015

