SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

Zápis zo zasadnutia ŠK EaR
dňa 9.1. 2018 v Košiciach
Prítomní: Peter Lazar, Pavol Sás, Peter Radóczi, Jozef Marenčák – telefonicky, Martin
Gonos – telefonicky, Jaroslav Gažo – telefonicky
Ospravedlnení: Štefan Svitko

Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Príprava ŠP pre CC + Quady
Technické predpisy pre Quady
Kalendár 2018 – zmeny
Kandidát na prezidenta SMF
Rôzne
Záver

1. Zasadnutie viedol Peter Lazar, ktorý privítal zúčastnených členov. Z časových
dôvodov sa dohodlo, že ostatní členovia ŠK budú
informovaní o programe
a priebehu jednania telefonicky a zápisom, ktorý sa schváli.
2. ŠP pre Quady:
pretek bude len v nedeľu – posledná rozjazda. Čas jazdy 1 – 1,5 hod v závislosti od
podmienok. Štart o 15,00 hod., preberanie v nedeľu ráno. Budú len dve kategórie Q1
– jedna poháňaná náprava, Q2 – dve poháňané nápravy. Minimálny vek jazdca je 17
rokov. Štartovné je 30€ - platí sa pri preberaní. Jazdci sa nemusia registrovať na
stránke SMF. Preteky Quadov budú v Borskom Mikuláši, Skýcove, Žaškove.
3. Technické predpisy:
Môže byť použitá ľubovoľná štvorkolka s jednou poháňanou nápravou – Q1 alebo
s dvomi poháňanými nápravami – Q2. Nemusí mať EVČ (ŠPZ). Štvorkolka musí mať
namontované automatické vypínanie zapaľovania pre prípad, že jazdec opustí stroj.
Môže byť použitý špirálový kábel dlhý najviac 1 m pripevnený k pravému zápästiu
jazdca. Maximálny hlukový limit je stanovený na 116.0dBA pre technické preberanie
a 117.0dBA pre meranie hluku počas a po pretekoch. Tlmič výfuku, ktorý vyhovel
hlukovej skúške bude označený farbou alebo nálepkou, spolu s označením priemeru
koncovky tlmiča výfuku. Takto označený diel - tlmič, musí byť na štvorkolke počas
celej doby pretekov. Jeho výmena, úprava priemeru koncovky tlmiča výfuku alebo
výmena niektorej súčiastky tlmiča bez nahlásenia TK a nového zmerania hluku je
zakázaná. Penalizácia za porušenie predpisu je diskvalifikácia. Za prekročenie
hlukového limitu po pretekoch bude jazdec penalizovaný 2 min. Po pretekoch je možné
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merať len výfuky opravované počas pretekov, alebo u ktorých chýba časť koncovky
výfuku.
4. Kalendár 2018 – zmeny:
Na základe dohody s Enduro AČČR sa Super Enduro v Koši mení na dvojdenné
podujatie Enduro 14.-15.7. Podujatie sa uskutoční aj ako AA, M ČR, M HU.
V Lišove bude krátke Enduro aj ako M HU.
CC v Košickej Belej sa presúva o týždeň neskôr na 23.- 24.6. (kvôli kolízii s MX
v Sverepci)
Super Enduro v Liptovskej Osade sa presúva na nový termín 25.8. do Prašíc.
(Thomas Hostinský)
5. Kandidát na prezidenta SMF.
Nakoľko súčasný prezident SMF p. Peter Smžík nebude kandidovať na GZ do
ďalšieho volebného obdobia ŠK EaR navrhuje ako kandidáta na voľbu prezidenta
doterajšieho viceprezidenta SMF pre EaR Petra Lazara. V prípade zvolenia bude
vedením ŠK EaR poverený Pavol Sás až do najbližšieho zasadnutia VZ EaR.
6. Rôzne:
Stany zakúpené ŠK EaR – 3x3m – 2 ks bude potrebné potlačiť logom SMF a názvom
ŠK EaR. Stany sa budú používať pre technické preberanie a ako stanovisko pre Jury
na podujatiach.

Košice, 9.1.2018
Zapísal: Peter Lazar
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