ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
Medzinárodné majstrovstvá SR v triale
Pohár SMF v kategórii žiaci, voľná (v rámci MM ČR)

Organizátor:

Western Šiklův mlýn, s.r.o.
Zvole 49, 592 56, ČR

Preteky sú organizované v rámci MM ČR - 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
republiky a pre triedy žiaci a voľná ako pohár SMF.
1.

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

2.

Miesto konania podujatia: Šiklův mlýn (príjazd do depa bude vyznačený)
Prístup: GPS 49°28'28.33" N, 16°9'58.3

3.

Dátum podujatia:

4.

Prihlášky: na podujatie je potrebné zaslať prihlášku a to na adresu mktechnik@mkdoprava.sk najneskôr do
5.10.2014. Následne bude zaslaná organizátorovi hromadná prihláška jazdcov SMF. Prihláška na podujatie
povinná !

5.

Parkovisko jazdcov: bude otvorené v piatok 10.10.2014 od 10,00 hod.

6.

Tréningový priestor: bude zriadený a riadne označený. Organizátor upozorňuje jazdcov a mechanikov, že
tréning mimo vyznačeného priestoru bude hodnotený ako nešportové správanie, ktoré bude trestané
nepripustením k súťaži.

7.

Trať podujatia vedie mimo verejnej komunikácie, dĺžka jedného kola je 4 km, jedno kolo má 10 sekcií a 3
kolá pre kategórie A, B, C, Voľná. Čas na absolvovanie súťaže je 330 minút (5,5 hod.). Kontrola tratí a sekcii
sa bude konať deň pred podujatím, t.j. v piatok 10.10.2014.

8.

Štartovné: 750,- Kč, žiaci 500,- Kč.

9.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
SOBOTA 11.10.2014
- technické a administratívne preberanie:
- rozprava – pre jazdcov povinná:
- štart prvého jazdca:
- vyhlásenie výsledkov:

8.30 – 10.00 hod.
10.45 hod.
11.00 hod.
30 min. po dojazde posledného jazdca

NEDEĽA 12.10.2014
- technické a administratívne preberanie:
- rozprava – pre jazdcov povinná:
- štart prvého jazdca:

8.30 – 9.30 hod.
9.45 hod.
10.00 hod.

11. - 12. október 2014

Na základe rozhodnutia ŠK Trial SMF vyhlasovanie v nedeľu nebude, slovenským jazdcov budú len
započítané body do celkového hodnotenia MM SR.

10.

Zloženie rozhodcovského zboru:
predseda rozhodcovského zboru-JURY
riaditeľ podujatia
člen jury
zástupca SMF
technický komisár
environmentálny komisár
hlavný lekár

Ing, Luboš Knižek
Olga Válková
Dalibor Šulc
Milan Kollár
Jiří Kohout
Kamil Šrámek
MUDr.Filip Rudisch

11.

Environmentálne nariadenia: Jazdci a mechanici sú povinní dodržiavať ekologické zásady v zmysle
čl.100.2 Všeobecného športového poriadku a zákona č.114 ČNR. Použité prostriedky na prevádzku a údržbu
súťažnej techniky, odpadky a ropné látky musia byť ukladané do určených nádob umiestených v parkovisku
jazdcov. Umývanie motocykla je zakázané v celom areáli súťaže. Ďalšou povinnosťou je po celú dobu
podujatia používať len bezolovnatý benzín, ekologické mazivá a pri prevádzke servisných prác používať
absorpčnú podložku. Organizátor si vyhradzuje právo priebežnej kontroly. V prípade nedodržania týchto
nariadení bude jazdec vylúčený. Zodpovednosť jazdca sa vzťahuje i na jeho mechanika.

12.

Poistenie: Slovenskí jazdci musia mať pre štart na podujatí uzatvorené poistenie liečebných nákladov
v zahraničí na dobu trvania podujatia.
Účastník preteku definovaný článkom 60.1 zbavuje na oficiálnom podniku AČR usporiadateľov a činovníkov,
ich zamestnancov, pomocníkov a zástupcov akejkoľvek zodpovednosti za stratu, škodu alebo zranenie, ktoré
sa mu môže prihodiť počas podujatia alebo tréningu pre tento podnik., tak ako je uvedené v čl. 110.3.
Všeobecného športového poriadku FMS. Okrem toho účastník preberá zodpovednosť a potvrdzuje AČR,
usporiadateľom a činovníkom, ich zamestnancom, pomocníkom a zástupcom svoju plnú zodpovednosť voči
tretej strane za stratu, škodu alebo zranenie, za ktoré je čiastočne alebo plne zodpovedný. V prípade, že sa
v priebehu podniku prihodí alebo zistí zranenie, resp. v prípade, že charakter zranenia vyžaduje vyšetrenie
schopnosti pokračovať v súťaži, podpísaný – vedomí si nebezpečia ohrozenia tretej strany - zbavuje lekárov
ich povinnosti zachovať lekárskej tajomstvo voči AČR/SMF, resp. voči zodpovedným činovníkom ( lekár
preteku, riaditeľ preteku, športový komisár) na preteku.
Organizátor na seba berie povinnosti podľa čl. 110.1 VŠR uzatvoriť poistenie zodpovednosti účastníkov akcie
pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú inému prevádzkou vozidla pri športovej akcii.

13.

Ubytovanie: Šiklův mlýn – 00420 602750130, pobyty@western.cz

14.

Protesty: viď nariadenia FMS AČR – protesty proti výsledkom musia byť podané do 30 min. po zverejnení
výsledkov do rúk riaditeľa preteku. Protest musí byť doložený vkladom 5000,-Kč, ktorý sa vracia ak je protest
uznaný.

15

Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v ZU.

V Pov. Bystrici 23.9.2014

...............................................
Milan KOLLÁR
viceprezident SMF pre Trial
Schválené SMF: č. j. 52-303/2014, dňa 23.09.2014

