SLOVENSKÁ MOTOCYKLOVÁ FEDERÁCIA

ŠPORTOVÁ KOMISIA CESTNÝCH PRETEKOV MOTOCYKLOV

ZVLÁŠTNE

USTANOVENIA

1. NÁZOV PODUJATIA: Majstrovstvá Slovenskej republiky mládeže
Slovenský pohár mládeže
Medzinárodné majstrovstvá Českej republiky Miniracing
Babetta Cup
2. VYPÍSANÉ TRIEDY: Yamaha PW50 - Minimoto Junior A - Minimoto Junior B - Senior Open 50 - MiniGP
O (Ohvale 110) - MiniGP O 160 (Ohvale 160) - MiniGP Stock - MiniGP Open - Jawa
50 RS - Jawa 50 GP - Babetta Cup - Mini Motard (môže štartovať s triedou
MonoGP Open
3. HYGIENICKÉ OPATRENIA V SÚVISLOSTI S VÝSKYTOM VÍRUSU COVID-19
Súťažiaci, jazdci, ich sprievod, činovníci, usporiadatelia a ostatný personál sú povinní dodržiavať súbor
hygienických opatrení podľa aktuálnych predpisov Ministerstva zdravotníctva SR. Tieto opatrenia budú
vydané vo vykonávacích ustanoveniach.
4. DÁTUM A MIESTO :

15. 08. 2020 Slovakia Ring (kartingový okruh)

5. ČÍSLO PODUJATIA:

27-113/2020 ; 28-141/2020

6.ORGANIZÁTOR:
7.POVEROVATEĽ:
8.TRAŤ:

SMF športová komisia CPM, Športovcov 340,017 01 Považská Bystrica
tel.0948 011 349 Miloš Baláž milosbalaz30@gmail.com
SMF športová komisia CPM, Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica

Okruh na trati s jednoliatym asfaltovým povrchom (motokárový okruh) dĺžka okruhu: 1172 m.
Šírka dráhy 7m, na úseku štart – cieľ až 10m.

9. OFICIÁLNI ČINOVNÍCI:
Hlavný usporiadateľ:
Predseda rozhodcov. zboru:
Športový komisár:
Riaditeľ pretekov:
Hlavný technický komisár:
Technickí komisári:
Environmentálny komisár:
Hlavný časomerač:
Hlavný lekár:
Komentátor:

ŠK CPM SMF
Miloš Baláž
Ladislav Miklánek
Karel Křovina
Norbert Mizere
TBA
Pavol Šinský
Ing. Jozef Žiaček
TBA
Richard Karnok

10. PRIHLÁŠKY:
Súťažiaci musí byť na podujatie prihlásený najneskôr do 12.8.2020 cez stránku
https://motojunior.cz/raceapplication/. K prihláške, ktorú obdrží organizátor po termíne prvej uzávierky
prihlášok, bude organizátor požadovať poplatok 5.-EUR/ trieda. Ak sa jazdec nemôže podujatia na ktoré
odoslal prihlášku zúčastniť, je povinný sa ospravedlniť organizátorovi najneskôr 24 hodín pred podujatím.
Ak takto neurobí organizátor pri najbližšej účasti jazdca na pretekoch bude požadovať zaplatenie poplatku
20.-EUR za každý prípad neospravedlnenia. Jazdci sa môžu zúčastniť pretekov iba s platnou licenciou
príslušnej federácie, FIM, FIME a prípadným štartovacím povolením pri zahraničných jazdcoch.

11. ŠTARTOVNÉ:
Štartovné pre preteky je (do stredy 12. 8. 2020 do polnoci):
Jawa, MiniGP, Minimoto, Ohvale, PW50, Senior Open 50, Babetta Cup: 40,-€ (1000,- Kč)
Zvýšené štartovné (po termíne):
Jawa, MiniGP, Minimoto, Ohvale, PW50, Senior Open 50, Babetta Cup: 50,-€ (1300,- Kč)
Jazdec štartujúci v dvoch triedach platí v druhej triede vklad s 50% zľavou.
Vklady sú vrátane poistenia proti škode tretej osobe.
Štartovné sa hradí pri administratívnom preberaní podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť týchto zvláštnych ustanovení. Jazdec štartujúci vo dvoch triedach bude platiť
polovičné štartovné v triede s nižším poplatkom.
12. PODUJATIA:
Podujatie sa uskutoční v súlade s NŠP SMF pre CPM platnými na rok 2020 a týmito zvláštnymi
ustanoveniami, ktoré boli riadne skontrolované a schválené povoľujúcou zložkou.
13. KONTROLA OKRUHU PRETEKOV:
Kontrola okruhov pretekov sa uskutoční deň vopred t. j. v piatok o 11.40 hod za prítomnosti členov RZ,
riaditeľa pretekov, hlavného usporiadateľa. Po skončení kontroly trate sa uskutoční porada
s organizátorom za prítomnosti funkcionárov zúčastnených na kontrole trate.
14. ENVIRONMENTÁLNE NARIADENIA:
⮚ Umývanie motocykla je dovolené len v označenom priestore bez chemických prípravkov!
⮚ Ropný (olejový) a komunálny odpad je povinné separovať do označených nádob!
⮚ Je povinné používať podložku pod motocykle a kanistre s palivom resp. olejom pri parkovaní,
tankovaní a opravách! Podložka o rozmere 160x100cm musí mať vrchnú stranu sorpčnú a spodnú
nepriepustnú!
⮚ Je zakázané zakladať voľné ohniská v priestore športového podujatia!
⮚ Počas parkovania a pri odchode z podujatia je zakázané vypúšťať odpadovú vodu na parkovisko
a prístupové komunikácie z obytných prívesov a karavanov. Odpadovú vodu je prípustné vypúšťať do
kanalizácie alebo na miesta na to určené!
⮚ V priestore športového podujatia je zakázané nevhodným zaobchádzaním alebo parkovaním
poškodzovať flóru a faunu!
⮚ Porušenie environmentálnych nariadení je možné pokutovať jednotlivo do výšky 333,- EUR!
15. MOTOCYKLE A VÝSTROJ:
Musia zodpovedať ustanoveniam národných technických pravidiel (NTP) platných na sezónu 2020.
Porušenie týchto pravidiel znamená vylúčenie pretekára z podujatia.
16. POISTENIE:
Svojim podpisom na technickej karte pri technickom preberaní na športovom podujatí jazdec potvrdzuje,
že je poistený proti osobnej nehode poistnou zmluvou pokrývajúcom prípad smrti, trvalej invalidity ako aj
náklady na lekárske ošetrenie.
17. ADMINISTRATÍVNA A TECHNICKÁ KONTROLA
Miesto konania: sekretariát pretekov a stanovište technickej kontroly. Pozri priložený časový rozvrh. Pri
administratívnej kontrole bude usporiadateľ požadovať aj preukaz totožnosti jazdca.
Zahraniční jazdci predložia pri administratívnom preberaní povolenie k štartu v zahraničí vystavenej FMN,
ktorá licenciu vydala. Žiadnemu jazdcovi alebo stroju nie je povolený vstup na trať v deň pretekov, bez toho
by prešiel administratívnou a technickou kontrolou.
Termín Administratívnej a technickej kontroly:
Piatok 14. 8. 2020: 17:00 - 21:00
Sobota 15. 8. 2020: 07:00 – 11:00

18. BRÍFING (ROZPRAVA S JAZDCAMI) - OFICIÁLNA VÝVESKA
Rozprava s jazdcami sa bude konať podľa časového rozvrhu pri štartovacom zariadení. Po rozprave bude
predvedená štartová procedúra. Rozpravy sa musia zúčastniť: predseda jury, členovia
jury, riaditeľ pretekov, vedúci traťových komisárov, zástupca časomiery a všetci účastníci pretekov.
Počas tohto stretnutia sa budú prerokúvať náležitosti, ktoré sa týkajú trate a bezpečnosti. Je
v zodpovednosti každého jazdca a tímu sa tohto stretnutia zúčastniť, aby mohol dostať všetky informácie
a vydané inštrukcie. Informácie na tomto stretnutí sú oficiálne a na následky absencie jednotlivých jazdcov
i tímov, plynúce z prípadnej neinformovanosti nebude braný neskôr ohľad. Jury nie je povinná zdvojovať
odovzdávanie týchto informácií ešte inými spôsobmi, napr. rozhlasovým hlásením či individuálnym
informovaním subjektov v paddocku. Pre oznámenie všetkých oficiálnych informácií bude v priestore
paddocku umiestnená oficiálna výveska usporiadateľa.
19. TRANSPONDÉRY
Výdaj transpondérov bude prebiehať vedľa priestoru technického preberania v sobotu ráno.
Transpondéry sa budú vydávať proti licencii alebo osobnému dokladu. Montáž transpondéra sa
vykonáva na prednú vidlicu vo zvislej polohe (sponkou hore). Za správne pripevnenie transpondéra
zodpovedá jazdec. Jazdec je v takom prípade povinný si zakúpiť, ak už nemá, držiak na
transpondér. Pri strate transpondéra a jeho neodovzdanie po podniku je jazdec povinný
uhradiť sumu vo výške 500,-€ Ak tak neurobí, bude mu zadržaná licencia až do doby úhrady tejto
čiastky. Predseda jury je povinný zadržanú licenciu zaslať spoločne s materiálmi z podniku v termíne do
48 hodín na sekretariát SMF.
20. TRÉNING
Mimo tréningy vypísané v časovom harmonograme je prísne zakázané jazdiť na pretekárskej trati. Tréningy
prebiehajú podľa časového rozvrhu. Presný rozpis podľa kategórií a tried bude vyvesený na mieste konania
podujatia na výveske. Voľný aj meraný tréning bude podľa časového harmonogramu. Aby sa jazdec
kvalifikoval do pretekov, musí počas absolvovaných tréningov odísť aspoň 3 kolá.
U tried Minimoto Junior môže byť vykonaná kontrola reštriktora tiež po meranom tréningu a pri vstupnej
technickej kontrole.
21. POSTAVENIE NA ŠTARTE:
V jednotlivých triedach bude postavenie na štarte určené podľa času dosiahnutého v meraných
tréningoch.
22. PRETEKY
Preteky každej triedy sa idú ako dve samostatne bodované jazdy. Vyhodnotenie a vyhlásenie víťazov bude
uskutočnené do tretieho miesta na základe súčtu bodov z oboch pretekov. V prípade rovnosti bodov
o celkovom poradí rozhoduje lepšie umiestnenie v druhých pretekoch.
Preteky jednotlivých tried sa pôjdu na nasledujúci dĺžku:
Yamaha PW 50, Minimoto Junior A + Babetta Cup:
• 10 min + 2 kolá
Minimoto Junior B - Senior Open 50 - Ohvale 110- Ohvale 160 - Mini GP Stock - Mini GP Open - Jawa
50 RS - Jawa 50 GP
• 12 min + 2 kolá
23. CUDZIA POMOC:
Cudzia pomoc na trati je zakázaná, pokiaľ ju nevykonáva komisár určený organizátorom, ktorý si plní svoju
povinnosť v záujme bezpečnosti a môže pomôcť naštartovať motocykel. Trest za porušenie tohto pravidla
je vylúčenie z jazdy.
24. UZAVRETÉ PARKOVISKO - PARC FERMÉ
Po prejdení cieľa jazdci pokračujú po trati, dokončia kolo a dojazdia do parkoviska pretekárskych strojov.
Všetci jazdci po druhých pretekoch odstavia svoje stroje do uzavretého priestoru (Parc Fermé), kde ich
ponechajú až po dobu 30 minút za účelom podania prípadného protestu.

25. CENY:
Organizátor je povinný vykonať oficiálne vyhlásenie výsledkov a dekorovať prvých troch jazdcov vo
všetkých triedach. Finančné náhrady za umiestnenie nebudú vyplácané.
26. POHONNÉ HMOTY:
Pohonné hmoty organizátor nezabezpečuje, tie si môžu pretekári zakúpiť na najbližšej čerpacej stanici pri
jednotlivých okruhoch. Palivo musí vyhovovať platným NTP na sezónu 2020.
27. PROTESTY:
Všetky protesty proti súťažiacemu jazdcovi alebo motocyklu musia byť podpísané iba priamo zúčastnenou
osobou a predložené riaditeľovi pretekov najneskôr do 30 min. po zverejnení predbežných výsledkov na
tabuli. Každý protest sa môže týkať len jedného predmetu. Všetky protesty musia byť podané v súlade
s disciplinárnym poriadkom SMF a doložené vkladom 100 EUR, ktorý sa vráti ak je protest oprávnený.
28. ZMENY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU
Rozhodcovský zbor - jury si vyhradzuje právo zmeniť časový harmonogram v prípade, že v niektorej
triede bude štartovať viac ako 30 jazdcov, alebo menej ako 20 jazdcov. V prípade nepriaznivých
poveternostných podmienok, ktoré by mohli závažne ohroziť zdravie alebo život účastníkov si
Rozhodcovský zbor - jury vyhradzuje právo preteky zrušiť alebo odložiť na iný termín.
Na okruhu sa dá trénovať už od piatku 14.8.2020 od 09.00 hod za poplatok celý deň 49,-€, poldeň 25,-€
majiteľovi okruhu.
29. VÝKLAD ZÚ
Výklad týchto zvláštnych ustanovení prináleží rozhodcovskému zboru - jury.

Pov. Bystrica, 15.07.2020

Karel Kŕovina, v. r.
riaditeľ pretekov

Č. j. SMF 27-113/2020
28-141/2020 – Babetta cup
dňa 15.07.2020

Miloš Baláž v. r.
schválil za ŠK CPM

Príloha č. 1. Mapa okruhu

Príloha č. 2. Časový harmonogram

MSR SP MLÁDEŽE, MMČR MINIRACING A BABETTA CUP SLOVAKIA RING
ČASOVÝ HARMONOGRAM

PIATOK 14.08.2020
17,00 – 20,00

Administratívna a technická kontrola

SOBOTA 15.08.2020
07,00 – 11,00

Administratívna a technická kontrola

07:30

BRÍFING

VOĽNÉ TRÉNINGY č.1 (10 min)
08,00 08,12 –
08,24 –
08,36 –
08,48 –
09,00 –
09,12 –

08,10
08,22
08,34
08,46
08,58
09,10
09,22

PW50 / AKADEMIE AČR
MINIMOTO JUNIOR A + MINIMOTO JUNIOR B + SENIOR OPEN 50
MINI GP STOCK, MINIGP O 110
BABETTA CUP
MINIGP O 160
MINIGP OPEN
JAWA 50 RS + GP

VOĽNÉ TRÉNINGY č.2 (10 min)
09,24 09,36 –
09,48 –
10,00 –
10,12 –
10,24 –
10,36 –

09,34
09,46
09,58
10,10
10,22
10,34
10,46

JAWA 50 RS + GP
MINIMOTO JUNIOR A + MINIMOTO JUNIOR B + SENIOR OPEN 50
MINI GP STOCK, MINIGP O 110
BABETTA CUP
MINIGP O 160
MINIGP OPEN
PW50 / AKADEMIE AČR

KVALIFIKÁCIA (15 min)
11,48 11,05 –
11,22 –
11,39 –
11,56 –
12,13 –
12,30 –
12,47 –

11,03
11,20
11,37
11,54
12,11
12,28
12,45
13,02

13,03 – 13,42

JAWA 50 RS + GP
MINIMOTO JUNIOR A
MINIMOTO JUNIOR B + SENIOR OPEN 50
MINI GP STOCK, MINIGP O 110
BABETTA CUP
MINIGP O 160
MINIGP OPEN
PW50 / AKADEMIE AČR
OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

1. PRETEKY
13,43 - 13,46
13,48 – 14,03
14,05 – 14,18
14,20 – 14,35
14,37 – 14,52
14,54 – 15,07
15,09 – 15,24
15,26 – 15,39

JAWA 50 RS + GP
MINIGP OPEN
MINIMOTO JUNIOR A
MINIMOTO JUNIOR B + SENIOR OPEN 50
MINI GP STOCK, MINIGP O 110
BABETTA CUP
MINIGP O 160
JAWA 50 RS + GP

10 min + 2 kolá
12 min + 2 kolá
10 min + 2 kolá
12 min + 2 kolá
12 min + 2 kolá
10 min + 2 kolá
12 min + 2 kolá
10 min + 2 kolá

2. PRETEKY
15,41 - 15,54
15,56 – 16,11
16,13 – 16,26
16,28 – 16,43
16,45 – 17,00
17,02 – 17,15
17,17 – 17,32
17,34 – 17,47

JAWA 50 RS + GP
MINIGP OPEN
MINIMOTO JUNIOR A
MINIMOTO JUNIOR B + SENIOR OPEN 50
MINI GP STOCK, MINIGP O 110
BABETTA CUP
MINIGP O 160
PW50 / AKADEMIE AČR

10 min + 2 kolá
12 min + 2 kolá
10 min + 2 kolá
12 min + 2 kolá
12 min + 2 kolá
10 min + 2 kolá
12 min + 2 kolá
10 min + 2 kolá

18:15

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

