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Úpravy řádů 2012
Úpravy se stávají nedílnou součástí národních sportovních řádů
Cross country
N 080.2
TRAŤ
Článek se v plném znění nahrazuje:
N 080.2

TRAŤ

Trať je okruh v terénu o doporučené délce odpovídající minimálně 6 minutám jízdy v jednom kole.
Trať bude vyznačena páskou (textilní páska je přísně zakázána!!!), šipkami či brankami. Musí
však být vždy vyznačena tak, aby nedošlo k pochybnostem. Servisní zóna musí být umístěna co
nejblíže za stanovištěm časové kontroly.
Trénink je zakázán, jezdci mohou provést pěší prohlídku trati bez použití jakéhokoliv dopravního
prostředku. Trestem za projetí trati na jakémkoliv dopravním prostředku před startem závodu je
vyloučení.
Předseda Jury s ředitelem soutěže má za povinnost provést kontrolu tratě a provést o kontrole zápis.
V protokolu musí být též poznamenáno zdravotnické a pořadatelské zabezpečení.
Pro podniky MMČR,PČR a Přebor „C“ je doba denního závodu Cross country jedna rozjížďka
v délce 90 – 130 min.
Pro čtyřkolky MMČR a PČR je doba denního závodu Cross country jedna denní rozjížďka v délce
70-120 min Pro třídu Junior I a II, MČR 20 – 30min
N 080.7.2 Výsledky jednotlivých dnů podniku
Článek se v plném znění nahrazuje:
N 080.7.2 Výsledky jednotlivých dnů podniku
Bodování v jednotlivých třídách MMČR dle čl. N 30.3.1 VSŘ a PČR a Přebor „C“ dle tohoto
článku.
•
•

Jezdci MMČR, kteří dokončili klasifikaci v každé jízdě a třídě obdrží na konci každého dne
závodu body podle následující tabulky. Tyto body obdrží z každé rozjížďky.
Jezdci PČR, kteří dokončili klasifikaci v každé jízdě a třídě obdrží na konci každého dne
závodu body podle následující tabulky s tím, že počínaje 21. místem každý jezdec obdrží
jeden bod.

•

Jezdci MMČR, PČR čtyřkolek kteří dokončili klasifikaci v každé jízdě a třídě obdrží na
konci každého dne závodu body podle následující tabulky
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Body
25
22
20
18
16
15
14
13
12
11

Umístění
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Body
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Body obdrží jezdci MMČR v jednotlivých třídách za předpokladu, že se v jednotlivých třídách
zúčastní min. 5 startujících a žádné body, bude-li počet startujících menší než 5. Jezdec, který
příslušnou denní soutěž nedokončil, je ve výsledcích označen "R". Jezdec, který byl vyloučen, je
ve výsledcích označen "D".
N 080.8 Účast jezdců
Článek se v plném znění nahrazuje:

N 080.8

Účast jezdců

Mezinárodního mistrovství ČR motocyklů se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence
enduro FIM, UEM nebo "A" a národní licence "A". Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci
pro enduro a souhlas se startem, vystavený jejich národní federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci
s licencí vydanou FMS AČR pro motokros "A".
Přeboru ČR motocyklů se mohou zúčastnit jezdci licence "B" a “M“. Zahraniční jezdci jsou
povinni předložit licenci pro enduro spolu se souhlasem se startem, vystavený jejich národní
federací. Dále se mohou zúčastnit jezdci FMS AČR s licencí jiných sportovních disciplin "A" a
jezdci motokrosu s licencí "B".
Přeboru „C“ se mohou zúčastnit pouze jezdci s licencí „C“ pro enduro a motokros.
Mezinárodního mistrovství ČR čtyřkolek se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence
enduro FIM, UEM nebo "A" a národní licence "A". a “M” pro enduro a motokros. Zahraniční
jezdci jsou povinni předložit licenci pro enduro nebo cross country a souhlas se startem, vystavený
jejich národní federací.
Přeboru ČR čtyřkolek se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence UEM, , “B” a národní
licence "B"a „C“. pro enduro a motokros. Zahraniční jezdci jsou povinni předložit licenci a
souhlas se startem, vystavený jejich národní federací.

N 080.8.1 Povinný postup
Článek se v plném znění nahrazuje:
N 080.8.1 Povinný postup
Povinný postup z PČR do MMČR. První tři jezdci PČR z tříd E1, E2 , E3, QUAD1,QUAD2,ATV1
a ATV2 z výsledků předchozí sezony, musí přestoupit do MMČR . Pokud povinnost postupu
nastane v disciplíně Enduro, platí povinný postup i v CC, a naopak.
Pokud jezdec na, kterého se vztahuje povinnost přestoupit do MMČR takto neučiní, nemůže
startovat ani v PČR po dobu jednoho roku. Start mu nebude v tomto případě umožněn ani s jinou
licencí.
Pouze jezdci, kteří se neumístí do 5 místa jednotlivých tříd v MMČR CC ani Enduro, si můžou
v následujícím roce požádat o licenci B.

N 080.12.1 Třídy MMČR motocyklů
Článek se doplňuje o poslední odstavec ve znění:
•

Absolutní ( bez omezení věku). Tato kategorie nebude na závodě vyhlašována pouze
započítána do průběžného pořadí.

N 080.12.2 Třídy MČR čtyřkolek:
Článek se v plném znění nahrazuje:
N 080.12.2 Třídy MMČR čtyřkolek:
Objemové třídy čtyřkolek a věková hranice
QUAD JUNIOR I
7 - 12 let
QUAD JUNIOR II
10 - 14 let
QUAD
od 14 let
od 15 let
ATV
od 18 let
od 21 let

do 125 ccm
do 200 ccm 2T a do 300 ccm 4T
175 - 250 ccm 2T, 250 - 450 ccm 4T
175 – 660 ccm 2T, 250 – 800 ccm 4T
TR 4x4 do 750 ccm
TR 4x4 nad 750 ccm

N 080.12.4 Třídy PČR čtyřkolek
Článek se v plném znění nahrazuje:
N 080.12.4 Třídy PČR čtyřkolek
Objemové třídy čtyřkolek a věková hranice
QUAD I
od 14 let
QUAD II
od 15 let
ATV
od 18 let
od 21 let
N 080.14.4 Servis a tankování

Článek se v plném znění nahrazuje:

175 - 250 ccm 2T, 250 - 450 ccm 4T
175 – 660 ccm 2T, 250 – 800 ccm 4T
TR 4x4 do 750 ccm
TR 4x4 nad 750 ccm

N 080.14.4 Servis a tankování

Servis motocyklů a tankování PHM je povolen pouze v prostoru servisní zóny a během doplňování
pohonných hmot musí být motor v klidu. Porušení tohoto pravidla je trestáno vyloučením. Během
tankování je nutné dodržování ekologických předpisů a řádů AČR, především použití předepsané
ekologické podložky dle ŘŽP, Trestem za nedodržení tohoto nařízení bude udělena pokuta ve výši
500,-Kč za každý přestupek.. V průběhu doplňování pohonných hmot je všem přísně zakázáno
kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. Porušení tohoto zákazu jezdcem nebo doprovodem bude
potrestáno vyloučením jezdce. Povolena je výměna neznačených dílů motocyklu. Práce mechaniků
na motocyklu je povolena.

N 080.16.1 Průběh závodu MMČR

Článek se v plném znění vypouští.

