Zvláštní ustanovení Přeboru SMS v motokrosu Pardubice 2011

Zvláštní ustanovení
Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE
2011
Název podniku:
Přebor SMS v motokrosu Pardubice

Vypsané třídy:
a) Ve třídě “ OPEN” ( třída MX1,MX3 - Licence "MEZ + A+B+C" ve věku od 15 let.,
třída MX2 - Licence "MEZ + A+B+C" ve věku od 14 let )
b) Ve třídě „MX2“ Licence “MEZ + A +B+C” ve věku od 14 let.
c) Ve třídě VETERÁN I Licence ” Licence “MEZ + A +B+C” ve věku od 40 – 49 let.
d) Ve třídě VETERÁN II Licence ” Licence “MEZ + A +B+C” ve věku od 50 - 59 let.
e) Ve třídě VETERÁN III Licence ” Licence “MEZ + A +B+C” ve věku nad 60 let
f) Ve třídě “ HOBBY MX2“ Licence "C+B" ve věku od 14 let.
g) Ve třídě “ HOBBY OPEN“ (třída MX1, MX3 - Licence "C+B" ve věku od 15 let,
třída MX2 - Licence "C+B" ve věku od 14 let).

Číslo podniku:
Místo podniku:
Datum pořádání:
Pořádající SMS:
Fax:
E-mail:

AČR 220/821
Ledeč nad Sázavou
14.05.2011
SMS motokrosu Pardubice, PO BOX 19, 530 03 Pardubice
466 613 884 Telefon: 466 613 930
bohdan@materia.cz

PŘÍSTUP
Mezinárodní silnice: D1 od Prahy sjezd 66 km, od Brna 82 km
Národní silnice:č.130, č.150, č.339
Nejbližší město: Světlá nad Sázavou, 12 km od okruhu, směr východ
Popis příjezdu – případně přiloženou mapu:
Od Kolína, Kutné Hory – silnice č.339, od Čáslavi silnice č.339, od Havlíčkova Brodu silnice
č.150, od dálnice D1, exit 66, silnice č.150.
GPS souřadnice: 490 42’ 14.292” N, 150 16’ 4.228” E

1. TRAŤ
Název tratě: LEDEČSKÝ MOTOKROS
Popis tratě: Travnato-hlinitá
Délka tratě: 1650 m + 100 m startovní rovina
Minimální šířka: 8 m
Plánek tratě je nezbytnou součástí těchto Zvláštních ustanovení.
2. POŘADATEL
Pořádající SMS: SMS motokrosu Pardubice, PO BOX 19, 530 03 Pardubice
Název pořádajícího klubu: AMK Ledeč nad Sázavou
Sídlo: Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zodpovědná osoba: Jaroslav Doležal
Číslo telefonu: +420 731156922
Číslo faxu:+420 569 729 621
E-mail: amkledec@centrum.cz
Sekretariát podniku:
Sídlo: Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Otevřen 13.5.2011 od 15.00 do 21.00 a 14.5.2011 od 6.00 do 20.00 na závodišti
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Zodpovědná osoba: Ing. Vladimír Křivánek
Číslo telefonu: +420 602288636
E-mail: amkledec@centrum.cz

Číslo faxu: +420 569 729 621

3. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI
Sportovní komisař:
Václav Severa
Ředitel závodu:
Jiří Souček
Tajemník závodu:
Ing. Vladimír Křivánek
Hlavní technický komisař: Jan Hlásecký
Hlavní časoměřič:
Josef Vašíček
Ostatní činovníci:
Hlavní lékař závodu: Lékař sanitního vozu RLP ZZS Kraje Vysočina
Vedoucí parkoviště závodních strojů: Karel Pavlíček
Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR a těmito Zvláštními
ustanoveními, která byla zkontrolována a schválena SK SMS motokrosu Pardubice.
Podnik bude uspořádán podle NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR a Příloha N 44 SMS
motokrosu Pardubice 2011.
4. PŘIHLÁŠKY
Přihlášky, které musí odpovídat oficiálnímu vzoru SMS motokrosu Pardubice pro rok 2011, mohou
být zaslány na adresu:
Název klubu: AMK Ledeč nad Sázavou
Sídlo: Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Číslo telefonu: +420 602 288 636
Číslo faxu: +420 569 729 621
E.mail: amkledec@centrum.cz
Přihlášku je možno předat při administrativní přejímce v den konání podniku.
5. KONTROLA OKRUHU
Kontrolu a převzetí okruhu provede delegovaný sportovní komisař.
Místo srazu: závodiště, u startovacího zařízení
Viz přiložený časový rozvrh
6. POVOLENÁ ÚČAST
Závodu se mohou zúčastnit jezdci – držitelé mezinárodních licencí, národních licencí „A“ , „B“,
„C“ ,,M“ pro motokros a enduro podle nominace SK SMS motokrosu Pardubice. Jezdci jiných
FMN musí být držiteli platné licence pro motokros nebo enduro a musí u administrativní přejímky
doložit povolení ke startu od vysílající národní motocyklové federace (FMN). Přebor je vyhlášen
jako „otevřený“, jezdci jiných SMS tedy startují s nárokem na body i věcné ceny.
7. STARTOVNÍ ČÍSLA:
Startovní čísla přiděluje pořadatel při dodržení přidělených startovních čísel dle nominace SK SMS
motokrosu Pardubice. U ostatních startovních číslech rozhodne pořadatel.
8. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ KONTROLA
Dne: 13.5.2011
od 16.00 do 20.00 hodin
14.5.2011
od 6.00 do 8.00 hodin
Místo konání: stanoviště technické kontroly na závodišti.
9. SETKÁNÍ S POŘADATELI A SPORTOVNÍM KOMISAŘEM
Místo konání: místnost ředitelství
Viz přiložený časový rozvrh.
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10. ROZPRAVA S JEZDCI - OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA:
Rozprava se bude konat podle časového rozvrhu s jezdci v prostoru oficiální vývěsky. Této
rozpravy se musí zúčastnit následující osoby: sportovní komisař, ředitel závodu, vedoucí
traťových komisařů, vedoucí lékař, všichni jezdci, kteří se zúčastní závodu, zástupci průmyslu.
Během tohoto setkání se budou projednávat všechny náležitosti, které se týkají tratě a bezpečnosti.
Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny
informace a vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence
jednotlivých jezdců i týmů plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel.
Rozhodčí nemá povinnost zdvojovat předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např.
rozhlasovým hlášením či obcházením subjektů v depu.
Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru parkoviště závodních strojů a prostoru věže
rozhodčích umístěna oficiální vývěska pořadatele.
11. TRÉNINK
Viz přiložený časový rozvrh.
12. ČEKACÍ PROSTOR
Viz přiložený časový rozvrh.
13. ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODŮ
Viz přiložený časový rozvrh.
14. VÝSLEDKY:
Viz Příloha N 044 SMS motokrosu Pardubice

Do celkového pořadí se započítávají všechny výsledky.
15. PALIVO:
Musí být použito v souladu s předpisy FMS AČR. Palivo může být zakoupeno u benzínového
čerpadla v Ledči nad Sázavou, které je vzdálené 2 km od parkoviště závodních strojů a je otevřeno
v době od 6.00 do 20.00 hodin.
16. POJIŠTĚNÍ:
Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec/spolujezdec potvrzuje, že je/jsou pojištěni
v souladu s požadavky FMS AČR.
Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N 110.1 Všeobecného sportovního řádu
FMS AČR. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a
dílů, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech.
Název pojišťovny a číslo pojistky pořádajícího subjektu: Česká pojišťovna, č. 77552956-10
ČPP a.s. Vienna Insurance Group
zastoupená RENOMIA a.s.
č. 0013945750
17. PROTESTY A ODVOLÁNÍ:
Kterákoliv osoba nebo skupina osob – jezdec, spolujezdec, soutěžící, výrobce, oficiální činovník
atd. uznaná FMS AČR a je znepokojena rozhodnutím přijatým pod autoritou FMS AČR, má právo
žádat odškodnění následků tohoto rozhodnutí.
Všeobecně řečeno, protesty proti způsobilosti jezdce, spolujezdce, soutěžícího nebo přihlášeného
motocyklu, musí být podány před zahájením oficiálního tréninku.
Všechny protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu, který je dále předá sportovnímu
komisaři.
Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 30 min po vyvěšení
výsledků.
Protest na palivo dle Národních sportovních řádů pro TZM – Příloha N 044 .
Protest na motocykl dle Národních sportovních řádů pro TZM – Příloha N 044 a jezdec musí dát k
dispozici motocykl k rozebrání svým mechanikem.
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Odvolání může být učiněno proti rozhodnutí sportovního komisaře a to dle Disciplinárního a
arbitrážního řádu FMS AČR čl. N 4.2..
Všechny protesty musí být podány v souladu s požadavky disciplinárního a arbitrážního řádu FMS
AČR a doloženy vkladem 1 000,- Kč, který se vrací je-li protest shledán oprávněným.
Protesty na motocykl musí být doloženy navíc kaucí 4.000,- Kč (dvoutaktní motocykl), případně
10 000,-Kč (čtyřtaktní motocykl).
Protesty na palivo musí být doloženy navíc kaucí 10 000,-Kč.
18. SMĚRNICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátů je zřízen vedle
technické přejímky jezdců. Porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách je pokutováno
částkou 1 000,- Kč.
Jezdec je povinen si na vlastní náklady pořídit a používat záchytnou „ABSORBČNÍ ROHOŽ„ o
rozměru min. 200 x 75cm. Tuto rohož musí mít vždy umístěnu pod motocyklem v parkovišti
závodních strojů, v případě jakékoliv manipulace s ním (opravy, mazání, čistění motocyklu apod.).
19. VKLADY:
Vklad pro všechny jezdce bez rozdílu příslušnosti k SMS činí 500 Kč. Jezdec, který chce startovat
ve dvou třídách zaplatí vklad zvýšený o 200 Kč. Ve vkladu je započítáno pojistné hmotné
odpovědnosti ve výši 100 Kč na jezdce. Žádné finanční náhrady nebudou vypláceny.
20. PŘEDÁVÁNÍ CEN:
Místo předávání cen:
Kdy 14.5.2011 od 17.00 do 18.00 hod
21. VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ:
Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci sportovního komisaře Pokud jde o
výklad nebo jsou rozdíly mezi dvěma oficiálními texty, český text má přednost.

V Ledeči nad Sázavou

dne 30.03.2011

Jiří Souček
ředitel závodu

Zodpovědná osoba za pořádající klub: Jaroslav Doležal, předseda AMK Ledeč nad Sázavou

Předseda AMK

razítko a podpis

Schváleno: SMS motokrosu Pardubice dne ...................... pod číslem ...……/TZM/2011

Václav Severa v.r.
předseda SK SMS motokrosu Pardubice
Za správnost: Bohdan Růžička
vedoucí SMS motokrosu Pardubice
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