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SMF ŠPORTOVÁ SEZÓNA 2014 ŠTARTUJE CEZ VÍKEND V BORSKOM MIKULÁŠI
V dňoch 5.-6. apríla 2014 sa v Borskom Mikuláši uskutoční úvodné podujatie tohtoročného seriálu MM
SR, Slovenského pohára a pohára SMF v endure a country crosse.
Oproti predchádzajúcim rokom sa v Borskom Mikuláši neuskutoční podujatie country crossu, ale enduro
podujatie i keď v trošku v zmenenej forme. Jedná sa o tzv. skrátené enduro na jednu časovku a dva testy.
Jazdci sa na trať vydajú v dvoch štartoch a to o 8,00 hod. a druhá skupina I. výkonnostnej triedy, t.j. MM SR,
kade a triedy Slov.pohára budú štartovať o 12,00 hod. Časový harmonogram je v sobotu i v nedeľu rovnaký.
Trať podujatia s dĺžkou jedného kola pozostáva z enduro testu v priestore štartu a Cross testu v ŠaštíneStráže. Prejazdy sú značené šípkami, kritické miesta ( križovanie ciest) budú kontrolované maršálmi. Prejazd
vedie poľnými cestami s trávnato-pieskovým, miestami s piesčitým povrchom.
Vzhľadom na tohtoročné počasie a popularitu podujatia v Borskom Mikuláši komisia endura a rely SMF
a organizátor Rally cross Borský Mikuláš očakávajú na podujatí účasť viac ako 270 jazdcov zo Slovenska, ČR,
Poľska a Maďarska.
Uvedené víkendové podujatie je nie len úvodným podujatím „enduro“ sezóny 2014 ale aj úvodným podujatím kalendára športovej sezóny SMF 2014. Tohtoročný kalendár SMF ponúka priaznivcom motocyklového
športu viac ako 53 motocyklových podujatí organizovaných na území SR. Okrem toho sú do kalendároch
niektorých slovenských majstrovských seriálov zaradené i podujatia v zahraničí. K dnešnému dňu obsahuje
kalendár SMF podujatí 2014 celkom 72 podujatí, z čoho 6 podujatí je zaradených i do európskych majstrovských podujatí. Medzi najvýznamnejšie podujatia tohto roku patria majstrovstvá Európy v motokrose tr.
Open a ME tried MX65/85, ktoré sa uskutočnia v Šenkviciach 28.-29.6.2014 a semifinále majstrovstiev Európy speedway v Žarnovici, kde sa predstaví i úradujúci majster Európy, náš Martin Vaculík. V kalendári cestných pretekov motocyklov je opäť podujatie kvalifikácie ME a Alpe Adria Cupu, ktoré sa tento rok uskutoční
na Slovakia Ringu ako finálové podujatie seriálu v dňoch 12.-14.9.2014. Historické cestné motocykle Vintage
budú mať na Slovenskú v tejto sezóne až dve podujatia európskeho pohára regularity a to 30.4.-1.5. na Slovakia Ringu a 27.9. v Holíči. V kalendári disciplíny enduro sa v roku 2014 uskutoční i jedno podujatie klasického endura európskej motocyklovej asociácie Alpe Adria a to v Košiciach 9.-10.8.2014. Podujatie bude malou previerkou organizátora 90.ročníka medzinárodnej šesťdňovej motocyklovej súťaže, ktorá sa na základe
rozhodnutia FIM a SMF uskutoční práve v Košiciach v septembri 2015.
Pevne veríme, že sa nám napriek veľmi nepriaznivej finančnej situácii slovenského športu podarí zabezpečiť
všetky plánované športové podujatia a že do kalendára motocyklových podujatí SMF roku 2014 budú podujatia už len pribúdať .
Aktualizované verzie kalendárov SMF, FIM a FIM Európa sú ihneď po úpravách zverejňovaná na stránke :
http://www.smf.sk/smf-kalendare/
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