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Víkendové podujatia SMF – Country Cross, Trial, Motokros a Šprint motocyklov
Počas nasledujúceho víkendu sa uskutočnia štyri podujatia športového kalendára SMF 2014:
1. Šampionát v country crosse a endure SMF pokračuje v Malých Uherciach
Seriál MM SR, Slov.pohára a Pohára SMF v country crosse a endure
2014 pokračuje v dňoch 17.-18.mája 2014 tretím podujatím country crossu v
Malých Uherciach.
Po organizačných problémoch s vybavovaním potrebných povolení
musel organizátor Žochár Moto team v spolupráci so športovou komisiou EaR
SMF zmeniť miesto konania podujatia z Duchonky na Malé Uherce. Sme veľmi
radi, že sa organizátorovi v tak krátkom čase podarilo vybaviť všetko potrebné
ohľadne uvedenej zmeny a že podujatie sa nemuselo zrušiť alebo prekladať na
iný termín.
Program podujatia je rozdelený do dvoch samostatných súťažných dní, pričom jazdci sa na trať (dĺžka 1 kola je
cca 8 km) vydajú v dvoch štartoch a to o 10,00 hod a 13,00 hod. Dekorovanie víťazov jednotlivých tried a kategórií sa uskutoční v nedeľu 18.5.2014 o cca 16,00 hod.
Bližšie informácie: organizátor – Rastislav Hanuš 0905 404 680, viceprezident EaR – Peter Lazar 0905 484 450
2. MM SR + ČR v triale Nitra
V dňoch 17.-18.5.2014 sa na Kalvárii v Nitre uskutoční druhé podujatie
seriálu medzinárodných majstrovstiev SR v triale 2014. Podujatie je zaradené i
do kalendára medzinárodných majstrovstiev ČR.
Po úvodnom podujatí na Lazoch pod Makytou sa trialisti stretnú na
druhom podujatí tohtoročného seriálu v Nitre. Tak ako v roku 2013 i tento rok
sa podujatie uskutoční aj ako majstrovské podujatie Českej republiky, t.j. na
šampionáte sa predstavia nie len slovenskí jazdci ale i trialoví jazdci z Českej
republiky a organizátor Féninx Motoklub Nitra má avizovanú účasť i jazdcov z
Poľska a Lotyšska.

Podujatie sa skladá z dvoch samostatne bodovaných súťažných dní, pričom štart prvého jazdca je v sobotu
17.5.2014 na programe o 11,00 hod a v nedeľu 18.5.2014 o 10,00 hod.
Bližšie informácie: organizátor – Miroslav Časár 0903 575 785, viceprezident TRIAL – Milan Kollár 0905 321 392

3. Majstrovstvá SR v šprinte motocyklov Levice
V sobotu 17.5.2014 sa v rámci "Riders party 2014" uskutočnia v
Leviciach majstrovstvá SR a Pohár SMF v šprinte motocyklov.
Šampionát v šprinte motocyklov sa uskutoční v čase od 10:30 do 15:00
na tlmačskej ceste. Následne kultúrno-spoločenský program pokračuje na
Margite-Ilone, kde sa počas víkendu 16.-18.5.2014 uskutoční siedmy ročník
"Riders párty". Cieľom tejto celo víkendovej akcie je poskytnúť priestor na
stretnutie a zábavu pre všetkých ľudí so vzťahom k motorkám. V piatok
16.5.2014 bude mestom prechádzať spanilá jazda motocyklov, ktorá sa zastaví
na parkovisku, kde sa uskutoční program pre verejnosť. Následne sa účastníci
presunú na Margitu-Ilonu, kde bude pokračovať kultúrno-spoločenský program
až do rána.
Bližšie informácie: organizátor – Vladimír Tobolár 0905 846 631, viceprezident ŠMT – Albín Božek 0903 430 278

4. RP západ Motocross tour Gbelce

V nedeľu 18.5.2014 pokračuje motokrosový seriál
regionálneho pohára - západ Motocross tour 2014 tretím podujatím
na motokrosovej trati v Gbelcoch.
Po dopoludňajších voľných a meraných tréningoch je na
programe štart 1.finálovej jazdy o 12,30 hod. Kompletný časový
harmonogram podujatia je zverejnený vo zvláštnych ustanoveniach
na stránke:

Bližšie informácie: organizátor – Zoltán Vörös 0905 270 381, viceprezident TPM – Ľuboš Löffler 0905 249 132
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