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POSLEDNÝ APRÍLOVÝ VÍKEND V SMF: COUNTRY CROSS, MOTOKROS
A PLOCHÁ DRÁHA
Po veľkonočnom voľne sa posledný aprílový víkend uskutočnia až tri podujatia športového kalendára SMF
roku 2014:
1. Medzinárodné majstrovstvá SR v country crosse - Skýcov, 26.-27.4.2014
Po úvodnom endure podujatí v Borskom Mikuláši pokračuje tohtoročný seriál
MM SR, Slovenského pohára a hobby cup-u v country crosse a endure druhým
podujatím v Skýcove v dňoch 26.-27.4.2014. Organizátorom tohto podujatia
seriálu šampionátu je Motocross club Skýcov.
Počas dvoch súťažných dní čaká účastníkov podujatia 10 km v okolí obce Skýcov,
pričom centrom šampionátu bude motoristického areálu Skýcov. V sobotu
i v nedeľu sú na programe dva štarty a to prvý o 10,00 hod. a druhý o 13,00
hod. Bližšie informácie k podujatiu sa nachádzajú v zvláštnych ustanoveniach zverejnených na stránke
http://www.smf.sk/enduro-a-relly-zvlastne-ustanovenia/

2. Jadranská liga na plochej dráhe : Slovensko-Česká republika – Žarnovica, 27.4.2014
Už len niekoľko dní nás delí od začiatku 61. žarnovickej plochodrážnej sezóny. O jej
otvorenie sa postarajú tímy Slovenska a Českej republiky, ktoré si v nedeľu 27. apríla
zmerajú sily v rámci Jadranskej ligy. Na štarte nebude chýbať ani úradujúci majster
Európy Martin Vaculík.
Podľa štartovnej listiny, ktorú zverejnil organizátor Speedway club Žarnovica,
priaznivcov plochej dráhy v nedeľu čakajú krásne športové súboje o prvé tohtoročné
ligové, pričom štart prvej rozjazdy je na programe o 14,00 hod. Bližšie informácie
k podujatiu: www.speedwayclub.sk

3. Slovenský pohár + Region. Pohár západ Motocross tour 2014 a MM SR MX65 – Lisková, 27.4.2014
V nedeľu 27.4.2014 sa na motokrosovej trati v Liskovej uskutoční druhé
podujatie Slovenského pohára v motokrose a druhé podujatie regionálneho
pohára západ Motocross tour 2014. Súčasťou tohto podujatia je i úvodné
podujatie seriálu medzinárodných majstrovstiev SR v motokrose mládeže
triedy MX65. Na podujatí, ktoré organizačne zabezpečuje Off Road Motoclub
Choč Liskova, sa predstavia jazdci v triedach MX65, MX85, , MX1, MX2, MX
junior, MX1hobby , MX2 hobby, MX4, Twinshock (ČZ). Po dopoludňajších
tréningoch je na programe štart prvej finálovej jazdy o 12,30 hod. Bližšie informácie k podujatiu sa
nachádzajú v zvláštnych ustanoveniach zverejnených na stránke http://www.smf.sk/motocross-zvlastneustanovenia/
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