ADAM-STAV CUP 2017
MM SR + SP QUAD
POHÁR SMF MX50,MX65,MXLadies + voľný HOBBY

ZVLÁŠTNE

USTANOVENIA

Miesto podujatia :
Ješkova Ves
Vypísané triedy :
MM SR Quad
:
Trieda Quad-Profi : Motocykle kat. II., skupina G, od 175ccm do 250ccm pre 2Tmotory a o objeme od 290ccm
do 450ccm pre 4T motory, od 14-ich rokov a o objeme od 175ccm do 660ccm pre 2Tmotory
a o objeme od 290ccm do 800ccm pre 4Tmotory od 15-tich rokov.
Farba tabuliek: žltý podklad a čierne čísla.
Quad – Slovenský pohár :
Trieda Quad Junior I. : Motocykle kat. II., skupina G, do 100ccm pre 2T motory, alebo do 175ccm pre 4T moto
Pre jazdcov od 7 do 12-ich rokov. Farba tabuliek: čierny podklad a biele čísla.
Trieda Quad Junior II. : Motocykle kat. II., skupina G, do 200ccm pre 2T motory, do 250ccm 4T motory.
Pre jazdcov od 10-tich do 14-tich rokov. Farba tabuliek: čierny podklad a biele čísla.
Trieda Quad Hobby : ľubovoľný obsah, vek od 14 rokov
Trieda Quad Senior : ľubovoľný obsah, vek od 37 rokov
Motocross :
Pohár SMF : MX 50, MX65, Ladies
Voľný pretek : MX1 hobby, MX2 hobby
Číslo podujatia
:
Dátum uskutoč. :
Povoľujúca zložka :
Organizátor
:
Adresa organiz.
:

56-243/2017
27.08.2017 (nedeľa)
SMF – Športová komisia MX, 017 01 Považská Bystrica ,Športovcov 340
OŠK – Automotoklub Veľký Klíž
OŠK – AMK, 958 45 Veľký Klíž 42

1.PRÍJAZD K TRATI
Štátna cesta : štátna cesta č.1750, Bošany-Skýcov
Najbližšie mesto: Ješková Ves
Vzdialenosť od najbližšieho mesta / obce : 1 km
2.TRAŤ
Dĺžka trate :
1 850 m
Minimálna šírka:
6m
Prevýšenie:
10 m
Smer jazdy :
v proti smere hodinových ručičiek
3. ORGANIZÁTOR
Adresa :
Tel. č. :
E-mail:

OŠK – Automotoklub Veľký Klíž, 958 45 Veľký Klíž
Bc. Rudolf Mihaleje 0908/742809
kmihalejova@zoznam.sk

4. SEKRETARIÁT PRETEKU
Adresa :
Tel. č. :
E-mail:

OŠK – Automotoklub Veľký Klíž, 958 45 Veľký Klíž
Bc. Rudolf Mihaleje 0908/742809
kmihalejova@zoznam.sk

5. DELEGOVANÍ ČINOVNÍCI
Športový komisár:
Riaditeľ preteku :
Hlavný technický komisár :
Technickí komisári :
Environmentálny komisár :
Hlavný časomerač:
Zdravotné zabezpečenie:
Hlavný usporiadateľ:
Vedúci trate :
Tajomník podujatia:

Marian Miškov
Josef Bohuslav
Jozef Junas
Mariana Garčárová
Vlastimil Šmalo
KK Timing
Slovenský červený kríž – OS Topoľčany
Milan Hudok ml. č.000747 – 0905/468917
Andrej Stanko
Miloš Marko

7. ŠTARTOVNÉ
Štartovné 35.- € zaplatí každý jazdec triedy Quad, pri technickom preberaní motocykla
Štartovné 25,- € zaplatí každý jazdec triedy MX1hobby, MX2 hobby
Štartovné 20,- € zaplatí každý jazdec triedy MX50,MX65, MX ladies pri technickom preberaní motocykla
8. PRETEKY
Preteky sa uskutočnia v súlade s týmito zvláštnymi ustanoveniami, ktoré boli riadne skontrolované a schválené
povoľujúcou zložkou. Slovenským pretekárom bude umožnený štart len s platnou národnou licenciou SMF resp. jedno
rázovou licenciou, ktorú bude možné zakúpiť priamo na podujatí . Zahraniční pretekári môžu štartovať s platnou licenciou
príslušnej národnej motocyklovej federácie, platným štartovacím povolením a príslušným poistením jazdca.
9. KONTROLA TRATE PRETEKOV
Kontrola trate preteku sa uskutoční dňa 26.8.2017 o 17 hod. za prítomnosti členov 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. 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
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 quad a 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 usporiadateľ nezabezpečuje tie si môžu pretekári zakúpiť na najbližšej čerpacej stanici v Bošanoch.
14. VYČKÁVACÍ PRIESTOR
Motocykle musia byť v čakacom priestore 10 min. pred štartom každej finálovej jazdy. Počas čakania 0 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.
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 sa nevyplácajú.
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.
Vo Veľkom Klíži, dňa 06.08.2017
Č. j. SMF 56-243/2017, dňa 07.08.2017

Schválil za ŠK MX:

Ing. Ľuboš Löffler
viceprezident SMF pre MX

HLAVNÝ PARTNER SERIÁLU

ŠPORTOVÁ KOMISIA MX
MM SR + SP QUAD
POHÁR SMF MX50, MX65, MX Ladies + voľný HOBBY

ČASOVÝ HARMONOGRAM A
1.Preberanie motocyklov : nedeľa 06.00 – 08.00 hod
I . Zasadnutie Jury

08.00 hod

2.Oboznamovacie tréningy : Quad hobby,senior........... 08.15 - 08.30 ...... 15 min
Quad profi ........................ 08.35 - 08.50 ...... 15 min
Quad junior I a II............... 08.55 - 09.10 ...... 15 min
MX 1hobby+MX2hobby.... 09.15 - 09.30 ...... 15 min
MX65+MX ladies ............. 09.35 - 09.50 ...... 15 min
MX 50 ............................ 09.55 - 10.10 ...... 15 min
3.Rozprava :10.15-10.30
4.Kvalifikačné tréningy :

Účasť všetkých jazdcov na rozprave je povinná.
Quad hobby,senior ............. 10.30-10.40 ...... 10 min
Quad profi .......................... 10.45-10.55 ...... 10 min
Quad junior I a II ............... 11.00-11.10 ...... 10 min
MX1hobby+MX2hobby....... 11.15-11.25 ...... 10 min
MX65+MX ladies ............... 11.30-11.40 ...... 10min
MX 50 ............................... 11.45-11.55 ...... 10 min

II.Zasadnutie jury
5.Obedňajšia prestávka : 12.00 – 13.00 hod
6. 1 finálové jazdy :

7. Prestávka
8. 2 finálové jazdy:

Quad hobby,senior............ 13.00 -13.15 ...... 10 min + 2 kolá
Quad profi ......................... 13.20 -13.45 ...... 20 min + 2 kolá
Quad junior I a II .............. 13.50 -14.05 ...... 10 min + 1 kolo
MX1hobby+MX2hobby .... 14.10 -14.30 ...... 15 min + 2 kolá
MX65+MX ladies .............. 14.35 -14.50 ...... 10 min + 2 kolá
MX 50 ............................... 14.55 -15.05 ..... 8 min + 1 kolo
15.05-15.45 hod
Quad hobby,senior............. 15.45 -16.00 ...... 10 min + 2 kolá
Quad profi ......................... 16.05 -16.30 ...... 20 min + 2 kolá
Quad junior I a II .............. 16.35 -16.50 ...... 10 min + 1 kolo
MX1hobby+MX2hobby .... 16.55 -17.20 ...... 15 min + 2 kolá
MX65+MX ladies .............. 17.25 -17.40 ...... 10 min + 2 kolá
MX 50 ............................... 17.45 -17.55 ..... 8 min + 1 kolo

III. Zasadnutie jury

18.00 hod

9. Vyhlásenie víťazov

18.10 hod

