SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA
ŠK TPM

UZNESENIE zo zasadnutia ŠK TPM

-

Prítomný : Ing.Löffler Ľ., Pavlovčík T., Stanko M., Drozda J.

Pov.Bystrica 4.1.2013

Ospr.:

Garčarová M.

Uznesenie :
1. Licencie : (poplatky)

r.2012

„A“ ..... medzinárodná ...... cena 70.-eur
„B“ ..... národná ................ cena 40.-eur
„C“ ...... regionálna ............ cena 30.-eur
„A mládež“ ........................ cena 60.-eur

r.2013
70.-eur
40.-eur - pre všetky podujatia MMSR,SP,RP,ako aj pre vš.triedy
ruší sa
ruší sa /typy lic. a poplatky ako u dospelých/

Jednorázová licencia pre všetky podujatia: 10.-eur
► Žiadosti o licencie : on-line registrácia na www.countrycross.sk alebo prostredníctvom SMF.
► Štartové čísla z r.2012 sú jazdcom tried MM SR rezervované do konca januára 2013 t.j.31.1.2013.
Vzhľadom na menej typov vystavovaných licencii a tried bude ŠK TPM prípadné duplicitné žiadosti
o pridelenie št.čísla riešiť individuálne, pričom platí pravidlo uprednostnenia vyššej kategórie a dátumu
prijatia žiadosti o vystavenie licencie.
► Jazdci, ktorí v roku 2012 pretekali v Slovenskom pohári(MXB) , budú v roku 2013 zaradení do nominačnej
listiny nasledovne:
konečné poradie v SP .... 1-10 jazdci budú zaradený do tr.MX2 resp.MX3open
11 a vyššie do tr.MX2 hobby resp.MX3 hobby.
Pri týchto pretekároch si ŠK TPM vyhradzuje právo zmeny zaradenia do nomin. listiny podľa výkonnosti
pretekára.
► Jazdci ,ktorí pretekali v r.2012 v MX Tour v triedach MX1B a MX2B a umiestnili sa do 3.miesta budú
zaradení do tr.MX2 resp.MX3open / nie do hobby tried/
2. Triedy : - pre MMSR, SP -Slovenský pohár, RP -Regionálny pohár
MX4 = MX4 veterán, MX4 super veterán /vek nad 50r./, Twinshock
MX junior ..... vek od 14 do 21rokov, motocykle objem od100-150ccm 2T, objem 175-250 4T
MX2
MX3open / jazdci MX1 /
MX85
MX65
MX50
MX2 hobby / bývalí jazdci MX2C/
MX3 hobby /bývalí jazdci MX1C/
3.Podujatia:
MX 50 ...... samostatný seriál MM SR bude v rámci organizovaných sústredení v priebehu roku
( min.3-4 podujatia )
MMSR ..... tr.MX65 .................. jazdy 2x 10 min +2 kolá
MX85 .................. jazdy 2x 15 min + 2 kolá
MX junior ............. jazdy 2x20min + 2 kolá
MX2+MX3open..... jazdy 2x25 min + 2 kolá /MX2+MX3open,obe triedy budú samost. bodované aj

odmeňované na každom podujatí, aj na konci sezóny, len na podujatiach MM SR budú
pretekať v spoločných dvoch rozjazdách/

MX4 ...................... jazdy 2 x 15 min + 2 kolá

SP/ajRP/ .... MX65+85 ................ jazdy 2x10 min / spoločná jazda, vyhodnotenie samostatne na každom preteku aj sezóny/
MX junior ...............jazdy 2x20 min +2 kolá /uspor. môže vyhodnotiť 2T a 4T samostatne, body a celkové
vyhodnotenie na konci sezónny sa ale započ. len do tr. MX junior/

MX open ................ jazdy 2x20 min+2 kolá /MX2+MX3open/
MX3 hobby..............jazdy 2x12 min +2 kolá / bývalý jazdci tr.MX1C/
MX2 hobby ............. jazdy 2x12 min +2 kolá / bývalý jazdci tr.MX2C/
MX4 ........................ jazdy 2x15 min + 2 kolá / MX4 veterán,MX4 super veterán - vek nad 50r., Twinshock/

4. Kalendár 2013:

MS MX3 + MS žien Šenkvice

MMSR

28.4.
01.05.
09.06.
14.07.
25.08.
08.09.

Slovenský pohár (v rámci RP)

19.05.
26.05.
16.06.
23.06.
28.07.
15.09.
22.09.

Šenkvice
Myjava
Šverepec
Mnišek n/H
TBA
Beckov

RP východ /V+S Welding cup/
21.04.
19.05.
16.06.
07.07.
28.07.
18.08.
06.10.

????

Bardejov
SP. Vlachy (+SP)
Hraň- Sirník (+SP)
TBA
Široké (+SP)
TBA
TBA

5.Štartovné :

Sp. Vlachy
Ješková Ves
Hraň- Sirník
Sikenica
Široké
Žaškov
Skýcov

RP-V
RP-Z
RP-V
RP-Z
RP-V
RP-Z
RP-Z

RP západ / Monster MX tour/
07.04.
14.04.
12.05.
26.05.
23.06.
01.09.
15.09.
22.09.

Gbely
Vištuk
Liskov
Ješ.Ves (+SP)
Sikenica (+SP)
TBA
Žaškov (+SP)
Skýcov (+SP)

MMSR ..... MX2,MX3open – 35.-eur
MX4 -30.-eur
MX junior 30.-eur ,
MX65,MX85 -20.-eur
SP/ajRP/ ... všetky triedy 20.-eur

6. Reprezentácia : ŠK TPM poverila starostlivosťou o ŠR Jozefa Drozdu – člena ŠK TPM .

Zapísal: Ing. Löffler Ľ.
4.1.2013

