
MISTROVSTVÍ  SVĚTA  V TRIALU JEDNOTLIVCŮ,  
POHÁR FIM JUNIORŮ A POHÁR FIM MLÁDEŽE 125 ccm 

 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 
 
OZNÁMENÍ 
 
Automotoklub Nepomuk v AČR pořádá 7. podnik Mistrovství světa v trialu 
jednotlivců, Pohár FIM Juniorů v trialu jednotlivců a Pohár FIM mládeže 125 ccm z 
pověření Autoklubu České republiky (ACCR). Podnik se bude konat v souladu se 
Všeobecným sportovním řádem FIM, jeho přílohami, s těmito zvláštními 
ustanoveními stejně jako s jinými konečnými pravidly schválenými JURY. Přitom je 
respektován Řád F.I.M. pro životní prostředí. 
 
Podnik se uskuteční v neděli 6. července 2008 v Kramolíně u Nepomuku. 

                                                                                                                                              
IMN No 302/07 

 
PŘÍSTUP 
 
Nejbližší letiště:                      Praha                         Vzdálenost: 120 km 
Mezinárodní silnice (dálnice):    E 50 (D5)                    Výstup:       Plzeň 
Státní silnice:                         E 49 (I/20) 
Nejbližší město:                      Nepomuk                    Vzdálenost: 5 km 
 
 
ORGANIZÁTOR 
 
Jméno klubu:   Automotoklub Nepomuk v AČR            Ubytování: 
Adresa:            Plzeňská 456                                   Adresa:     Plzeňská 456 
                        335 01 Nepomuk                                                     335 01 Nepomuk 
 
Telefon:          371 591 359                                     Telefon:     606 928 919 
Fax:       371 591 359                                     Fax:           371 591 422 
E-mail :          amk@nepomuk.cz           E-mail: paveljiran@seznam.cz 
 
 
 
Sekretariát podniku: 
 
Adresa:          Automotoklub Nepomuk v AČR                             
                      Plzeňská 456 
                      335 01 Nepomuk 
 
Telefon:         371 591 359 
Fax:               371 591 359 
E-mail  :  amk@nepomuk.cz 
 



 
1.   PŘIHLÁŠKY 
 
   Přihlášky musí být vyplněny na oficiálním formuláři FIM, který musí být odeslán na 
sekretariát FIM.  Všechny přihlášky musí být přijaty do 21.6.2008. 
   Všichni jezdci musí mít přihlášky potvrzeny jejich vlastní FMN. 
 
 
 
2.   TECHNICKÁ A ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA 
 
   Administrativní a technická přejímka se bude konat v sobotu 5.7.2008 mezi 9:30 a 
11:30 hodin. 
 
   Každý motocykl musí odpovídat dopravním předpisům země, ve které je 
registrován a musí být v souladu se všemi požadavky sportovních řádů F.I.M., které 
jsou uvedeny v článku 052.8.1. Díly budou označeny v souladu s článkem 052.8.4. 
Kontrola úrovně hluku bude provedena podle článku 052.8.3. 
 
   Při administrativní přejímce musí všichni jezdci v Mistrovství světa předložit svoji 
licenci FIM pro Mistrovství světa a všichni jezdci v Poháru FIM juniorů a Poháru FIM 
mládeže 125 ccm musí předložit svoji licenci FIM pro Mistrovství světa, nebo 
Kontinentálního mistrovství, anebo mezinárodní licenci,  platnou pro tento podnik, 
stejně tak řidičský průkaz a pojistku ze zákonné odpovědnosti (zelenou kartu). 
 
   Při technické prohlídce musí všichni jezdci předložit doklady ke svým motocyklům a 
pro helmu, odpovídající normám FIM. 
 
 
 
3.   STARTOVNÍ ČÍSLA 
 
   Jezdci budou mít na sobě návleky se startovními čísly vydané organizátorem nebo 
CTR v souladu s čl. 052.7.4 Trialových řádů FIM. 
 
   Jména sponzorů uvedená na oficiálních návlecích jsou: 
 
Hlavní sponzor mistrovství:  SPEA 
Sponzor podniku: ACCR 
 
 
 
4.   STARTOVNÍ POŘADÍ 
 
   Pořadí na startu bude provedeno v souladu s článkem 052.7.7. 
 
   Poslední startující bude odjíždět v 11:00 hodin v neděli 6.7.2008. 
 
 
 



5.   TRAŤ A ČAS 
 
  Délka trati je 5 km pro všechny účastníky Mistrovství světa. 
 
  Podnik sestává ze dvou kol po 15 sekcích pro účastníky Mistrovství světa. 
 
  Podnik sestává ze dvou kol po 15 sekcích pro účastníky Poháru FIM Juniorů a 
Poháru FIM mládeže 125 ccm. 
 
  Individuální limit pro každého jezdce bude 5 hodin 30 minut (3 hodiny 30 minut pro 
první kolo). 
 
 
6.   PARKOVIŠTĚ JEZDCŮ A TRENINKOVÝ PROSTOR 
 

   Parkoviště jezdců bude otevřeno pro všechny jezdce v pátek před podnikem ve 
13:00 hodin. 
 
   Tréninkový prostor bude poskytnut a vymezen organizátory podniku. Každého 
jezdce, který bude před soutěží trénovat mimo vyznačený tréninkový prostor, mohou 
organizátoři nepřipustit na start. 
 
   Tréninkový prostor musí být otevřen pro všechny jezdce jeden den před podnikem. 
 
 
7.   ŘEDITELSTVÍ A ZASEDÁNÍ JURY 
 
   Ředitelství pro konání podniku bude v místě pořádaného podniku a zasedání JURY   
 bude v označené místnosti JURY. 
 
   Setkání organizátorů s prezidentem JURY / nebo zástupcem CTR FIM se 
uskuteční v pátek před podnikem v 18:00 hodin. 
  
   První zasedání JURY se bude konat v sobotu v 18:00 hodin. 
 
 
8.   CENY 
 
   Ceny pro Mistrovství světa, Pohár FIM juniorů a Pohár FIM mládeže 125 ccm 
budou předány jezdcům umístěným na prvních třech místech v každé kategorii. 
 
 
9.   VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
 
Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen se uskuteční v prostoru startu a cíle 15 
minut po dojezdu posledního klasifikovaného jezdce do cíle. 
 
10.   DALŠÍ INFORMACE 
 
   V příloze těchto zvláštních ustanovení je seznam ubytování a hotelů v přilehlé 
oblasti. 
   Rovněž je přiložena mapa, z které jsou patrny příjezdové cesty k pořádanému 
podniku včetně vyznačeného parkoviště jezdců. 



 
11.   FUNKCIONÁŘI 
 
Prezident JURY :    David WILLOUGHBY  F.I.M. licence No : 0710015 
Člen JURY CTR    :    Marc Van Dyck    F.I.M. licence No : 2450 
Člen JURY FMNR :    David KADLEC   F.I.M. licence No : 3019 
Ředitel soutěže :    Pavel JIRAN   F.I.M. licence No:  3020 
Hl. techn. komisař :    Jiří KOHOUT     F.I.M. licence No : 1072 
Činovník pro ekologii:  Pavel REJLEK   F.I.M. licence No:  1727 
Hl. časoměřič     :    Jana DLOUHÁ   F.I.M. licence No : 2166 
 
 
                                                             


