ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej a Českej republiky v TRIALE
Pohár SMF v kategórii žiaci a voľná
Organizátor:

Slovenský zväz technických športov ZO : FÉNIX Motoklub ,
Šúdolská 81 , 949 11 NITRA , IČO : 30813433 020 , DIČ : 2022814200

1.

Preteky sú organizované na základe poverenia SMF v zmysle Národného športového poriadku SMF pre trial,
platného pre rok 2014 a týmito zvláštnymi ustanoveniami. Preteku sa môžu zúčastniť držitelia licencie FIM
,FIM Európa, držitelia licencie SMF typu A a B, jednorázovej licencie pre danú disciplínu . Zahraniční
jazdci z EU môžu štartovať s platnou národnou licenciou svojej krajiny. Pretek je vypísaný pre kategórie
A,B,C - medzinárodné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky a pre triedy žiaci a voľná ako pohár SMF.

2.

Farebné značenie kategórií :
A: -žltá farba , B:- zelená farba , C:- červená farba, Voľná:- biela farba, Žiaci:- modrá farba

3.

Miesto konania podujatia:

4.

Dátum podujatia:

5.

Trať podujatia vedie mimo verejnej komunikácie, dĺžka jedného kola je 1,5 km, jedno kolo má 10
sekcií a 3 kolá pre všetky kategórie. Čas na absolvovanie súťaže je 360 minút.

6.

Podujatie je poistené prostredníctvom poistenia SMF (zodpovednosť voči tretím osobám). Každý jazdec
podpisom na technickej karte prehlasuje, že má uzatvorené vlastné úrazové poistenie, zahraničný jazdec
poistenie liečebných nákladov v zahraničí. V kategórii Voľná sa jazdec bez licencie zaväzuje , že štartuje na
vlastnú zodpovednosť a voči organizátorovi si nebude uplatňovať žiadne nároky alebo náhradu škody.
Organizátor nezodpovedá za akékoľvek škody a straty súvisiace s účasťou jazdca na podujatí, ako aj za priame
alebo nepriame škody tretej strany.

7.

Pre jazdcov bez VP platia všeobecné predpisy SMF, nesmú sa na motocykloch pohybovať mimo vyznačenú
trať a sekcie.

8.

Administratívne a technické preberanie sa uskutoční podľa čl. NO52,1 všeobecných športových predpisov
SMF.

9.

Časový harmonogram:

Nitra – KALVÁRIA
( GPS poloha: 48.289189721, 18.088377714
( 48° 17' 21.082995" N , 18° 5' 18.159771" E )

17.-18.5.2014

SOBOTA 17.5.2014
- technické a administratívne preberanie:
8.00 – 10.00 hod.
- rozprava:
11.40 hod.
- uzatvorené depo
11:40 – 12:00 hod.
- štart prvého jazdca:
12.00 hod.
- vyhlásenie výsledkov:
30 min. po dojazde posledného jazdca
NEDEĽA 18.5.2014
- technické a administratívne preberanie:
8.00 – 9.00 hod.
- rozprava
9.40 hod.
- uzatvorené depo
9:40 – 10:00 hod.
- štart prvého jazdca
10.00 hod.
- vyhlásenie výsledkov:
30 min. po dojazde posledného jazdca

10.

Štartovné: 20.-€ / 1 deň

11.

Zloženie rozhodcovského zboru:
predseda rozhodcovského zboru
riaditeľ podujatia
zástupca AČČR
športový komisár
technický komisár
environmentálny komisár
Hlavný usporiadateľ:

Milan Kollár
Ing. Viliam Halmeš
Pavel Karkoš
Peter Vranák st.
Ing. Juraj Belanský
Ing. Juraj Gura
Miroslav Časár (0903 575785)

12.

Riaditeľstvo podujatia:

riaditeľ podujatia:
sekretár súťaže:
vedúci trate

Ing. Viliam Halmeš
Miroslav Časar
Vladimír Kothay

13.

Environmentálne nariadenia: Umývanie motocykla mimo priestor určený organizátorom je zakázané.
V priestore na umývanie motocyklov je zakázané použitie chemických prípravkov. Vylievať a odhadzovať
opotrebovaný olej a iný ropný alebo komunálny odpad mimo označených nádob je zakázané. Pretekár a jeho
sprievod je povinný používať ekologickú podložku bez ohľadu na podkladový materiál prostredia (z
materiálu so sacími vlastnosťami o rozmere 1,6 x 1 m) a to pri parkovaní, opravách, tankovaní motocykla
v priestore parkoviska i závodnej trate. Jazdec a jeho sprievod sú povinní dodržiavať nočný kľud v časovom
intervale stanovenom organizátorom od 22,00 hod. V priestore športového podujatia je zakázané nevhodným
zaobchádzaním alebo parkovaním poškodzovať flóru a faunu.
Porušenie environmentálnych nariadení je možné pokutovať jednotlivo vo výške 33,- €“

15.

Občerstvenie: bude k dispozícii v mieste konania podujatia.

16.

Ubytovanie:
1.Možnosť kempovania priamo v DEPE na Priemyselnej ulici, ( pod diaľničným most R1 )
2.Hotel NITRA , Novozámocká ulica 214, NITRA , http://www.hotelnitra.sk
tel.: +421 37 631 69 54 , fax.: +421 37 6316960 , mobil : +421 918 829 714 , +421 905 850 835
N 48° 16' 6.0" - E 18° 6' 5.6"
3. ABC TRANS MOTEL s.r.o. Novozámocká 220 ,949 05 NITRA http://www.transmotel.sk +421 37
6580 658 , +421 948 949 000
4. Hotel AUTO JAS , Cabajská 29, 949 01 NITRA , http://www.hotel.autojas.sk
tel.: +421 37 7777 600, +421 918 363 500 ,

17.

Zdravotné zabezpečenie:
OPTIMUS – Záchranná zdravotná služba , Wilsonovo nábrežie 4 , NITRA

18.

Protesty: Protesty proti výsledkom z KÚ sú neprípustné. U iných protestov sa postupuje v zmysle NŠP pre
trial SMF – písomne predložený protest, spolu s poplatkom 35,- €, musí byť odovzdaný riaditeľovi preteku do
30 min. po vyvesení oficiálnych výsledkov. Tento vklad sa vracia,ak je protest oprávnený.

19.

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v ZU.
Prihlášky zasielajte na adresu: FÉNIX Motoklub , Šúdolská 81 , 949 11 NITRA
Mobil: 0911/661312 , 0918/856819 - Halmeš
Mail: mk-fenix@mk-fenix.sk
V Nitre dňa 17.3.2014

...............................................
Milan KOLLÁR
viceprezident SMF pre Trial

SMF: č.j. 13-302/2014,

dňa 04.04. 2014

.........................................................
Ing. Viliam HALMEŠ
riaditeľ preteku

