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Zvláštní ustanovení
pro motokrosové závody jednotlivců
Přebor a Pohár Čech Motul Cup 2015

Nepomuk - Střední Čechy - Chomutov

Název podniku
Číslo podniku:

Přebor a Pohár Čech Motul Cup 2015
AČR 220/803

Třídy: Přebor Buell cup: 1252T, MX2,OPEN, Veterán Veterán klasik
Pohár Motul: Hobby MX2,

Datum: 5.04.2015

1. Trať: Kramolínský areál

Místo konání: Kramolín u Nepomuka

Nejbližší město: Nepomuk

Pořádající stupeň: SMSNepomuk, SMSStředníČechy, SMSChomutov

2. Organizátor: Automoto klub Nepomuk v AČR
Plzeňská 456

33501 Nepomuk

3. Oficiální činovníci :
Sportovní komisař: Černý Vladislav

Ředitel závodu: Krob Daniel

Tajemník závodu: Šmíd Václav

Vedoucí technické:
přejímky: Ing. Vavřík František

Vedoucí časoměřičů Vidlák Bohuslav
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4. Podmínky účasti jezdců :
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Účast na podnicích Přeboru SMS je umožněna držitelům mezinárodních licencí a národních
licencencí "A ". "B ". "M "
Účast na podnicích Poháru SMS je umožněna držitelům národních liceccí "C"

Vklad pro jezdce je 600,-Kč , včetně pojištění jezdce pro každou třídu.

5. Administrativní a technická přejímka:

bude prováděna den před závodem od 16,00 do 20,00 dne .. .4.04.2015.

v den závodu .....od ....6,30 .....do ...8.00 .....dne ... 5.04.2015

Je zakázáno mít na přilbě jakýmkoliv způsobem
připevněnou kameru, nebo držák kamery.

6. Časový rozvrh :

Tvoří příloha k těmto zvláštním ustanovením.

7. Startovní čísla :

Jezdci mají přidělena startovní čísla. Jezdcům jiných středisek bude přiděleno číslo
pořadatelem. Nošení zádového čísla je povinné od měřeného tréninku výše.

8. Účast v závodě:

Po měřeném tréninku má zajištěnou účast v závodě 40 jezdců + 2 náhradníci.
Při vyšším počtu jezdců než 40, může sportovní komisař rozhodnout o vyšším počtu
startujících. Pro tento případ bude utvořena druhá řada za startovacím zařízením.

9. Postavení na startu:

Jezdci najíždějí ke startovacímu zařízení podle časů dosažených v měřeném tréninku.

10. Palivo:

nejbližší čerpací stanice Nepomuk otevřena od 5,00 do22,00

11. Pojištění:

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu
s požadavky FMS. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho
příslušenství a dílů, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech.

Číslo pojistky pořádajícího subjektu: Renomia a.s.
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Protesty proti způsobilosti jezdce, soutěžícího nebo přihlášeného motocyklu musí být podány
před zahájením oficiálního tréninku. Protesty proti výsledkům musí být předloženy do
30 minut po ohlášení výsledků - písemně.
Všechny protesty musí být podány v souladu s požadavky Disciplinárního a arbitrážního řádu
FMS a doloženy vkladem 1000,· Kč , který se vrací, je-Ii shledán oprávněným.

Protesty musí být předloženy v souladu s Disciplinárním a arbitrážním řádem FMS
AČR a Zvláštními ustanoveními a doloženy stanoveným poplatkem 1 OOO,-Kč.Tato částka
se vrací, je-Ii protest oprávněným. Pokud protest vyžaduje demontáž motocyklu, je
nezbytné doložit jej vedle poplatku za protest 1.000,- Kč i kaucí. Kauce za rozebrání
stroje je každoročně stanovena v Ročence FMS AČR, pro dvoudobý motocykl a pro
čtyřdobý motocykl. Tuto kauci skládá protestující strana. V případě, že protest podala
strana, která prohrála, kauce bude vyplacena vítězné straně (mechanikovi jezdce, který
musel motor otevřít). Kauce se neskládá v případě, že o rozebrání motocyklu rozhodne v
souladu s čI. N 140 Všeobecného sportovního řádu oprávněný činovník.

13. Zařízení pro ekologii:

Zakazuje se mytí motocyklů mimo vyhrazený prostor v parkovišti závodních strojů a
vylévání olejů a jiných ekologicky závadných látek mimo připravené a označené
nádoby, které budou umístěny tamtéž, a to pod pokutou 1000,·Kč .

14. Výklad zvláštních ustanovení:

Výklad těchto zvláštních ustanovení přísluší sportovnímu komisaři.

Podnik bude uspořádán podle Národních sportovních řádů pro motokrosové závody a
Zvláštních ustanovení, které byly zkontrolovány a schváleny povolující složkou

!AUTOMOTOKLUÓ·t~EPO~1UKlI y AČR ;
! 335 01 Plzeňska 456 1 i
~--~-- .~..~ . i

({edi!el závodu: Krob Daniel ~Ve Nepomuku dne 03.03.2015

Povolující složkou schváleno dne
2 , ~~2015 ! -~ 1.01!J

.................................pod č.j.



PŘEBORSMS - BUELLCUP 2015 - Nepomuk 5.04.2015
éASOVÝ ROZVRH 1

Technická a administrativní kontrola:
den před závodem 16:00 - 20:00
v den závodu 06:30 - 08:00

Volné tréninky
7:45 15 minut
8:05 15 minut
8:25 20 minut
8:50 15 minut
9:10 20 minut
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třída
třída
třída
třída
třída

Hobby MX2
Veterán
MX2 + 125 2T
Veterán klasik
OPEN

9:30 - 9:50
9:35 - 9:45

Přestávka
Rozprava s jezdci

Měřený kvalifikační trenink
9:50 15 minut třída

10:10 15 minut třída
10:30 20 minut třída
10:55 15 minut třída
11:20 20 minut třída

Přestávka 11:45 - 12:45

Časový rozvrh závod tJ
I. závod 12:45
I. závod 13: 10
I závod 13:35
I. závod 14:05
I. závod 14:25

14:50 - 15:05

II. závod
II. závod
Il.závod
II ..závod
II. závod

15:05
15:30
15:55
16:25
16:45

Přestávka

Hobby MX2
Veterán
MX2 + 125 2T
Veterán klasik
OPEN

15 minut + 2 kola .
15 minut + 2 kola .
20 minut + 2 kola .
12 minut + 1kola .
20 minut + 2 kola .

15 minut + 2 kola .
15 minut + 2 kola .
20 minut + 2 kola .
12 minut + 1 kola .
20 minut + 2kola .

17:20 Slavnostní vyhodnocení vítězů

třída Hobby MX2
třída Veterán
třída MX2 + 125 2T
třída Veterán klasik
třída OPEN

třída Hobby MX2
třída Veterán
třída MX2 + 125 2T
třída Veterán Klasik
třída OPEN

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového rozvrhu a počtu kategorií dle
přihlášených jezdců, Případná změna bude řešena na prvním zasedání rozhodčího
sboru vydáním Prováděcího ustanovení v den závodu.
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