ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
XII.ročník - Slovácký okruh
O cenu Bohumila Kováře
AČR:210/501, EMN 70/101

1/ Oznámení:
Moto sport klub v AČR Staré Město ve spolupráci s městem Staré Město pořádá závod SZM
XII. Slovácký okruh FIM Europe Open jehož součástí bude:
Mistrovství ČR Supermono, Přebor ČR Twin, Přebor ČR Klasik
Pohár SZM na přírodních okruzích tř. 125ccm, 250ccm a Twin
Volný závod JPHZM - sidecarů
Závod se uskuteční ve dnech 3. - 4. května 2014 na městském okruhu ve Starém Městě.
2/ Sekretariát pořadatele:
Motosport klub
tel + FAX: + 420 572 416 412
Josef Mizera
mobil :
+ 420 777 880 069
Březolupy 146, 687 13
email:
autoklub@brezolupy.cz
3/ Adresa pořadatele během závodu
Areál gymnázia a střední zemědělské školy
Staré Město 686 02

Bazala Josef :
Mizera Josef :

602 781 901
777 880 069

4/ Trať:
Délka okruhu je 4.200m, šíře trati 6 – 9 m, převýšení 35 m, jedná se o silniční okruh
s jednotným asfaltovým povrchem s 9-ti levými a 9-ti pravými zatáčkami.Závody se
pojedou po směru hodinových ručiček. Pole position je na levé straně trati - viz příloha
5/ Předpisy:
Tento podnik bude probíhat v souladu s Ekologickým, Lékařským a Všeobecným sportovním
řádem FMS AČR, s řády silničních závodů FMS AČR a těmito zvláštními ustanoveními.
6/ Činovníci:
Předseda JURY
Členové JURY
Ředitel závodu
Tajemník závodu
Vedoucí technické kontroly
Techničtí komisaři
Časomíra a zpracování výsledků
Hlavní lékař závodu
Činovník životního prostředí

Karel Křovina
František Buchal,Dan Sodomek
PhDr. Jiří Svoboda
Josef Mizera
Karel Bušta
Oldřich Prokop, Rolc Jaroslav
Vlastimil Lobiš
MUDr. Sekera Jan
tba

7/ Kategorie a třídy:
Všechny závody se jedou jako otevřené, účastnit se mohou jezdci s licencí FMS AČR pro
SZM (s výjimkou licence Dragster a Mini racing) a jezdci s licencemi jiných FMN.
Do M ČR Supermono a P ČR Klasik se započítávají pouze jezdci, držitelé licence vydané FMS
AČR. V Poháru SZM obdrží body všichni jezdci na bodovaných místech.
Jezdci s licencí jiné FMN musí při administrativní přejímce předložit souhlas se
startem.

Vypsané třídy:
Supermono
Twin
125 SP, 125 GP
250 CRR, 250 GP
Klasik do 175 ccm
Klasik do 250 ccm
Klasik do 350 ccm
Klasik do 500 ccm
Klasik do 750 ccm

JPHZM – sidecarů

M ČR*
P ČR*

Pohár
Pohár
Pohár
Pohár

na přírodních
na přírodních
na přírodních
na přírodních

okruzích**
okruzích**
okruzích**
okruzích**

P ČR*
P ČR*
P ČR*
P ČR*
P ČR*

Volný závod

*Body obdrží pouze jezdci s licencí FMS AČR
**Body obdrží všichni jezdci na bodovaných místech
Stroje převzaté do závodu Klasik nemohou startovat v Poháru SZM. Stroje, převzaté do
Poháru SZM nemohou startovat v závodech Klasik.
Jsou povoleny pouze motocykly dle Technických předpisů FMS AČR.
8/ Povolený počet jezdců:
Maximální povolený počet jezdců je následující
Trénink
36 jezdců
Sidecary
20 dvojic

Závod : 36 jezdců
20 dvojic

9/ Přihlášky a startovné
Přihlášky musí být podány do 10.04.2014, písemně na oficiálním formuláři pořadatele,
který je přílohou ZU. Start jezdce je předem potvrzen na základě řádně vyplněné a
včas - poštou zaslané přihlášky. V případě překročení možného limitu startujících bude o
přijetí přihlášky rozhodovat datum jejího doručení. Seznam řádně přihlášených a
přijatých jezdců s přidělenými startovními čísly bude zveřejněn předem na stránkách:
www.motosportklub.cz
Adresa pro zasílání přihlášek je:

Moto sport klub o.s.
tel+ FAX +420 572 416 412
687 13 Březolupy 146
mobil
+420 777 880 069
email: autoklub@brezolupy.cz
Startovné pro motocykly třídy Klasik + side
1.500 Kč / 60 EUR
Dvojitý start
+ 500 Kč / 20 EUR
Volný mezinárodní PPO,twin + supermono
2.000 Kč / 80 EUR
Dvojitý start
+ 500 Kč / 20 EUR
Startovné bude hrazeno při formální přejímce
10/ Administrativní a technická přejímka, rozprava/briefing:
Administrativní i technická přejímka bude probíhat v areálu parkoviště závodních strojů :
v pátek
2.5.2014
od 10.00 do 20.00 hodin
v sobotu
3.5.2014
od 7.30 do 8.30 hodin
Testování motocyklů bude, po dohodě s komisaři, v pátek od 10.00 do 17.00 hod
Zahraniční jezdci předloží při administrativní přejímce povolení ke startu vystavené
FMN, která vydala licenci. Dojde-li během pořádání podniku k nehodě, bude nařízena
opakovaná technická prohlídka závodního stroje.
Rozprava s jezdci /briefing se bude konat v pátek od 19.30 do 19.45 hod. Pro jezdce,
kteří startují v sezoně 2014 poprvé, je rozprava povinná.
Neúčast na rozpravě znamená vyloučení ze závodu. Výjimku může povolit Jury.

11/ Trénink
Jezdec musí absolvovat během vyhrazených tréninkových časů minimálně 5 kol dané
kategorie! Pozor první průjezd není počítán jako celé kolo! Mimo oficiální tréninkový čas
je přísně zakázáno jezdit se závodním strojem po dráze. Tréninky budou probíhat
v sobotu dne 3. května 2014 následovně:
Třídy
Klasik do 175
Klasik do 250
Klasik do 350
Klasik do 500+750
Sidecary
125/250GP
125 SP
250 SP
Supermono + Twin

I. Trénink
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50
10.00 - 10.20
10.30 - 10.50
11.00 - 11.20
11.30 - 11.50
12.00 - 12.20
12.30 - 12.50
13.00 - 13.30

12/ Závod

II. Trénink
14.00 - 14.20 hodin
14.30 - 14.50 hodin
15.00 - 15.20 hodin
15.30 - 15.50 hodin
16.00 - 16.20 hodin
16.30 - 16.50 hodin
17.00 - 17.20 hodin
17.30 - 17.50 hodin
18.00 - 18.30 hodin

neděle 4. května 2014

Warm – up
Supermono

9.00 - 9.10 hodin
Výjezd z depa

Klasik 175
Klasik 250
Klasik 350
Klasik do 500+750

Start do zahř. kola

9.30
10.10
10.50
11.30

9.40
10.20
11.00
11.40

Počet kol
8
8
8
8

Délka – km
33,6
33,6
33,6
33,6

Přestávka: zahájení odpoledního programu, slavnostní vyhlášení kategorií třídy Klasik,
doprovodný program
12.10 - 13.00
Sidecary
125/250 GP
125 SP
250/SP
Supermono + Twin

13.00
13.50
14.40
15.30
16.20

13.10
14.00
14.50
15.40
16.30

8
10
10
10
10

33,6
42
42
42
42

13/ Ceny
První tři jezdci každé třídy obdrží věnce a poháry. Slavnostní ceremoniál všech tříd klasik
bude ve 12.10 hod ostatní třídy pak jednotlivě po každé jízdě Pořadatel si vyhrazuje právo
udělit zvláštní ceny. V případě startu malého počtu jezdců, v některé z vypsaných
kategorií, budou peněžité náhrady kráceny! Prémie za umístnění budou vypláceny ve
stanovenou dobu, po vyhlášení oficiálních výsledků, v sekretariátu pořadatele,
dle následujícího rozpisu:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Klasik
5.000 Kč
3.500 Kč
2.500 Kč
1.500 Kč
1.000 Kč

Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatele.

Pohár + Supermono
7.000 Kč
5.000 Kč
3.000 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč

14/ Protesty
Všechny protesty musí být podány v souladu s Disciplinárním řádem FMS AČR a doloženy
vkladem 5.000.- Kč / 180 EUR
15/ Parkoviště jezdců
Parkoviště jezdců je umístněno v odděleném areálu Střední zemědělské školy ve Starém
Městě. Příjezd k závodní trati je po místní komunikaci délky cca 60m. V parkovišti
závodních strojů jsou jezdci a jejich doprovod povinni dbát pokynů pořadatelů a musí dle
řádů používat pod motocykly ekologické rohože! Při zajíždění do PZS během tréninku
nebo závodu musí jezdec volit levou stopu dráhy !!!
16/ Palivo
Palivo musí vyhovovat Technickým předpisům pro silniční závody pro vypsané třídy.
Nejbližší čerpací stanice – Staré Město. Pořadatel palivo nezajišťuje.
17/ Pojištění
Pořadatel má pojistku, kryjící jeho vlastní odpovědnost i odpovědnost všech jezdců,
spolujezdců, soutěžících a činovníků v případě nehody, způsobené třetím osobám během
podniku nebo oficiálního tréninku u
ČPP, a.s. Vienna Insurance Group, č. smlouvy 0013869817
Pořadatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti účastníků akce za škodu způsobenou
jinému provozem jeho vozidla při sportovním podniku. Úhrada tohoto pojištění je součástí
startovného.
Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů,
vzniklého při nehodě, ohni či jiných případech.
Vydáním souhlasu se startem každá FMN potvrzuje, že jezdec /nebo spolujezdec/ je
pojištěn v souladu s požadavkem FIM.
18/ Vzdání se odvolání proti sportovním autoritám
Nehledě k požadavkům Všeobecného sportovního řádu FMS AČR se zúčastnění jezdci a
spolujezdci zříkají všech práv na odvolání se proti pořadateli, jeho zástupcům nebo
zprostředkovatelům arbitráží, před soudem nebo každým jiným způsobem, který
nepředvídá Všeobecný sportovní řád FMS AČR, pro všechny škody, za které by mohli být
vystaveni zodpovědnosti v důsledku všech činů nebo opomenutí pořadatel, jeho činovníci,
zástupci nebo zprostředkovatelé použitím těchto ustanovení nebo všech ustanovení, která
mohou být stanovena v souvislosti s nimi nebo všech příčin, které mohou vzniknout z jejich
působnosti.
19/ Závěrečná ustanovení
JURY závodu je oprávněna vydat, jako součást těchto ZU „ Prováděcí ustanovení“, která
budou řešit případné změny pro pořádaný podnik. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě
mimořádných událostí závod odvolat nebo odložit,rovněž vyšší moc zprošťuje pořadatele
povinnosti dodržet jeho závazky.
Pořadatel upozorňuje předem na možnost kontroly jezdců na zakázané návykové látky a
alkohol v průběhu sportovního podniku.
V Uherském Hradišti

17.2.2014

…………………………….
PhDr. Jiří Svoboda, ředitel závodu

…………………………….
Josef Mizera. tajemník závodu

Schváleno FMS AČR v Praze dne 19.02.2014 pod č.j. 02/14

Příloha: přihláška

