Zvláštní ustanovení
pro motokrosové závody jednotlivců Přebor Čech
KOVOŠROT NEPOMUK 2021
Hygienická opatření v souvislosti s výskytem v i r u COVID-19. Soutěžící, jezdci, jejich
doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou povinni dodržovat soubor
hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví a nařízení
Vlády ČR. Tato opatření budou vydána v prováděcím ustanovení.

Název podniku:

Přebor Západních Čech

Třídy:

65/85, MX1, MX2, VETERÁN, HOBBY MX1,
HOBBY MX2

Datum:

17. 7. 2021

Číslo podniku:

AČR 220/816

Místo konání:

Kramolín

Nejbližší město:

Nepomuk

Pořádající stupeň:

SMS Západní Čechy

1. Trať:

Kramolín

2. Organizátor:

Automoto klub Nepomuk v AČR,
Plzeňská 456, 335 01 Nepomuk

3. Oficiální činovníci:

Ředitel seriálu:

Vladislav Černý

Sportovní komisař:

Jan Polívka

Ředitel závodu:

Martin Kaše

Technická přejímka:

Radek Václavek

Vedoucí časoměřičů:

František Boček

4. Podmínky účasti jezdců:
Účast na podnicích Přeboru SMS je umožněna držitelům mezinárodních licencí a národních
licencí, a licencí hobby

Účast na podnicích Poháru SMS je umožněna držitelům národních licencí a licencí hobby
Vklad pro jezdce je 800 Kč, včetně pojištění jezdce pro každou třídu.

5. Administrativní a technická přejímka:
Bude prováděna den před závodem
v den závodu

16.7.2021

od 17.00 až 20.00

17.7.2021

od 6.00 až 8.00

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.

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

11. Pojištění:
Číslo pojistky pořádajícího subjektu: Pojistná smlouva číslo 400 046 134 ve věci pojištění
odpovědnosti pořadatele akce a pojištění účastníka akce uzavřená dne 13. 11. 2019 ve
znění Dodatku č. 7 ze dne 10. 12. 2020 mezi Autoklubem ČR a Allianz pojišťovna a.s., a to
prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s. r. o.
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.

12. Protesty:
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-li shledán oprávněným.
Protesty musí být předloženy v souladu s Disciplinárním a arbitrážním řádem FMS AČR a
Zvláštními ustanoveními a doloženy stanoveným poplatkem 1 000 Kč. Tato částka se vrací,
je-li 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 čl. 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

V době platnosti mimořádných epidemických opatření vlády České republiky má
pořadatel možnost rozhodnout o konání nebo změně termínu svých závodů
uvedených v kalendáři AČR nejpozději čtrnáct dní před termínem závodu. Zároveň
se tímto posouvá termín pro schválení ZU závodu.
V Nepomuku, 9. 6. 2021

Ředitel závodu: Martin Kaše

Povolující složkou schváleno dne ........................... pod č.j 220/816

