Zápis z rokovania komisie EaR

Prítomní : Pavol Sás, Jaroslav Gaţo, Martin Gonos, Jozef Marenčák
Neprítomný : Peter Radóczi
1. Organizácia Country Crossu, preteku dvojíc a záverečného odovzdávania cien v
Morovne 29. - 30.9.2018
V sobotu prebehne pretek posledného CC započítavaného do seriálu MMSR, SP,
Hobby. Večer zorganizuje J. Marenčák v kultúrnom dome v Morovne odovzdávanie
cien za celý seriál s občerstvením. V nedeľu sa bude konať pretek dvojíc. Štartovné :
50,- EUR za dva dni, 20- EUR nedeľa. 5,-EUR za neprihlásenie sa online, vyberať
organizátor nebude. Spôsob priebehu preteku dvojíc :
Dvojice sa mozu tvorit z jazdcov kategórií : 1 trieda - MMSR, SP, Kadet, Veterán
2.trieda - Hobby, Superveterán, Ţeny,
Dorast, Regionál
1. a 2. rozjazda - 1 hodina, 3. rozjazda - 2 hodiny (aspoň raz striedanie)
Dotácia komisie : 500,- EUR na pretek dvojíc a max. 600,- EUR na občerstvenie.
2. Komisia sa dohodla :
Na spôsobe výpočtu fondu solidarity - rátať sa budú iba jazdci s licenciou SMF.
Finančné odmeny za absolútne poradie budú vyplácané iba jazdcom prihláseným a
štartujúcim v MMSR. Jazdci štartujúci v iných seriáloch ( MČR a MHU ) na pretekoch
poriadaných na Slovensku, nárok na body a finančné odmeny mať nebudú.
Usporiadateľ môţe dať ceny za absolútne poradie z absolútnych poradí všetkých
seriálov v danom preteku.
Pre zúčastnených jazdcov na ME v Kielczoch zakúpiť po 2ks zadných a 1ks
predných pneumatík.
Podporiť sústredenie jazdcov 6.-.9.9. pred ME sumou 300,-EUR na palivo a 200,EUR na stravu. Organizuje a vyúčtuje M.Halgaš.
3. Zmeny v pravidlách pre CC a Enduro :
Zmeny v číslovaní pre budúci rok - SP E3 500 - 549 (ţltý podklad)
Superveterán 550 - 599 (modrý podklad)
Veterán 900 - 999 (modrý podklad)
Poradie štartu CC : Doobeda - Hobby 1, 2, 3, Dorast, Superveterán, Regionál
Poobede - MMSR, Kadet, Veterán, SP 1, 2, 3, Ţeny
Strhávacie fólie sú pre Enduro zakázané.
Kamery môţu byť na prilby iba lepené, nie prišrubované (P.Radóczi)
4. Dodatok : komisia schvaľuje dotáciu pre Európsky pohár v CC v Skýcove vo výške
500,- EUR (dohodol ešte P.Lazar pred mojim pôsobením).

Zapísal : Pavol Sás

Gelnica, 1. 9. 2018

