Zvláštne ustanovenia
COUNTRY CROSS - 2014

Medzinárodné majstrovstvá SR
Slovenský pohár, Hobby cup SMF
Vidiná 21.- 22.6. 2014
Organizátor:

OZ ŠPORTFAN
palo25011@azet.sk

Športová komisia Enduro a rallye SMF poveruje organizátora
OZ ŠPORTFAN
usporiadaním dvojdennej súťaže v rámci seriálu MM SR COUNTRY CROSS 2014. Súťaž
bude prebiehať ako Country Cross podľa Športového poriadku pre CC 2014 a týchto
Zvláštnych ustanovení.
Trať sa nachádza v blízkosti obce Vidiná pri Lučenci. Prístup: po ceste č. E 58 ( E571)
od Zvolena smerom na Lučenec, pred obcou Vidiná odbočka vľavo na poľnú cestu.
Nasmerovanie účastníkov bude vyznačené smerovými tabuľami. GPS: 48˚22ˊ 30˝ S
19˚38ˊ34˝ V. V areáli súťaže sa bude nachádzať štart, cieľ, preberanie motocyklov,
parkovisko ako i občerstvenie. V tomto priestore je prísny zákaz jazdy na motocykli,
štvorkolke či pitbaiku !!! Porušenie tohto zákazu sa bude trestať pokutou 20,-EUR. Jazdci
sú povinní používať pri údržbe a tankovaní motocyklov environmentálne podložky. Zároveň
sú jazdci zodpovední za čistotu a poriadok na mieste parkovania.
1. Hlavní činovníci:
Hlavný usporiadateľ:
Riaditeľ podujatia:
Hlavný časomerač:
Technickí komisári:
Environmentálny komisár:
Vedúci trate :

Pavol Garaj, mobil 0911 558 158
Pavol Sás
Rastislav Mašlonka
Martin Gonos, Maroš Kubačka
Monika Auxtová
Peter Belko

JURY podujatia :
Predseda:
Peter Lazar
Člen:
Martin Gonos
Člen:
Pavol Sás
2. Trať:
Trať je vyznačená ako uzavretý okruh v dĺžke cca 8 km a vedie poľnými cestami
a čiastočne starou povrchovou baňou s trávnato-hlinitým povrchom, Druhý deň sa jazdí
v opačnom smere ako prvý deň.
3. Časový harmonogram súťaže
Piatok 20.6. 2014
Preberanie jazdcov a motocyklov

17.00 – 20.00 hod.

Sobota 21.6. 2014
1. Preberanie motocyklov:
MM SR dorast, veterán, hobby, JL:
MM SR E1,E2,E3 + SP E1,E2,E3, Kadet :

07.00 – 08.00 hod.
08.00 – 09.00 hod.

2. Š t a r t:
MM SR dorast + veterán, III.VT- hobby 125,250,4T, Regionál
MM SR: E1,E2,E3, Junior , Kadet, SP: E1,E2,E3

10.00 hod.
13.00 hod.

Nedeľa 22.6. 2014
1. Preberanie jazdcov, ktorí neštartovali 1.deň

08.30 – 09.00 hod.

2. Š t a r t
MM SR dorast + veterán, III.VT- hobby 125,250,4T, Regionál
MM SR: E1,E2,E3, Junior , Kadet, SP: E1,E2,E3

10.00 hod.
13.00 hod.

4.Účasť jazdcov:
Preteku sa môžu zúčastniť:
-držitelia platnej národnej licencie SMF Enduro a Rallye (aj jednorazovej).
-jazdci s platnou medzinárodnou licenciou alebo národnou licenciou s platným
štartovným povolením svojej Národnej motocyklovej federácie
Štartovné sa platí pri preberaní motocykla vo výške 40 EUR za obidva dni.
5. Časomiera:
Každý jazdec dostane oproti dokladu ( licencia, obč. preukaz...) merací čip, ktorý je
povinný umiestniť do čižmy, alebo na motocykel podľa inštrukcie časomerača. Čip je
povinný vrátiť po preteku na určenom mieste, kedy mu bude príslušný doklad vrátený.
.
6. Poistenie:
Každý jazdec musí byť poistený poistkou pre trvalé následky úrazu a krytie liečebných
nákladov( zahraniční jazdci). Podujatie je poistené poistnou zmluvou SMF na
zodpovednosť proti tretím osobám.
7. Prihlášky:
Organizátor nepotvrdzuje prihlášky.
8. Ubytovanie :
Ubytovanie v Lučenci vzdialenosť 4 - 6 km:
www.hotelpelikan.sk
http://www.agroinstitut.sk/skoliace-stredisko-lucenec/
http://www.hotelslovanlucenec.sk/
http://www.p7.sk/
http://www.penzion4you.sk/
http://www.hotelclavis.sk/
Možnosti ubytovania pri Ružinskej vodnej nádrži , vzdialenosť 5 KM:
http://ruzina-info.webnode.sk/ubytovanie/hotel-divin/

9. Environmentálne nariadenia:
Umývanie motocykla mimo priestor určený organizátorom je zakázané.!!!
zakáza
V priestore na
umývanie motocyklov je zakázané použitie chemických prípravkov.
Vylieva a
Vylievať
odhadzovať opotrebovaný olej a iný ropný alebo komunálny odpad mimo označených
ozna
nádob je zaká-zané.
zané. Pretekár a jeho sprievod je povinný
inný používať ekologickú podložku
bez ohľadu
adu na podkladový materiál prostredia (z materiálu so sacími vlastnosťami
vlastnos
o rozmere 2x1 m) a to pri parkovaní, opravách,
ách, tankovaní motocykla v priestore
parkoviska i závodnej trate. Kanistre s olejom, palivom a plniace hrdlá musia byť
by
umiestnené mimo slnečného
čného žiarenia na ekologickej podložke. Pretekár
Pretekár a jeho sprievod
sú povinní dodržiavaťť nočný
no
kľud v časovom
asovom intervale stanovenom
stano
organizátorom
a dostatočne bezpečnostne
nostne zabezpečiť
zabezpe motocykle a iný majetok proti odcudzeniu alebo
poškodeniu. V priestore športového podujatia je zakázané nevhodným zaobchádzaním
zao
alebo parkovaním poškodzovať
poškodzova flóru a faunu.
Uvedené
edené nariadenia sú záväzné a vychádzajú zo Zákona NR SR č. 543/2002 ZZ .
o ochrane krajiny a prírody.
Porušenie environmentálnych nariadení
n
je možné pokutovať jednotlivo
jed
vo výške 40,EUR.
10. Pohonné hmoty :
Pohonné hmoty nebudú zabezpečené
zabezpe
v parkovisku pretekárov.
11.Protesty a odvolania :
Protesty proti súťažnému
ažnému pretekárovi alebo motocyklu musia byť
byť predložené riaditeľovi
riadite
pretekov najneskôr 30 min. po zverejnení výsledkov na tabuli. Všetky protesty musia byť
by
podané v súlade s disciplinárnym
disciplinárny poriadkom, SMF a doložené poplatkom
pop
40,-EUR,
ktorý sa vráti ak je protest oprávnený.
12. Záverečné
né ustanovenia:
Všetky ostatné náležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto zvláštnych ustanoveniach sa
riadia
adia NŠP M SR Country Cross 2014.
2014

Pavol Garaj, v.r.
OZ ŠPORTAFAN

Ing. Peter Lazar, v. r.
viceprezident SMF pre EaR

Zvláštne ustanovenia zaevidované SMF pod j. č.: 24-404-2014
V Považskej Bystrici. Dňa 26.5.2014

