
 
 

 

Mistrovství ČR ve Freestyle Motokrosu 
 
Číslo podniku:   AČR: 220/391    
Datum pořádání:  11. 9.2021  
Místo podniku:   MX/Enduro Kavčák, Benešov u Prahy 
 
PŘÍSTUP: 
Nejbližší letiště:   Václava Havla, Praha     

 

ZÁVODIŠTĚ: 

GPS: 49°47'33.7"N 14°42'38.8"E 

 

POŘADATEL: 

Název:    4K city, s.r.o. 

Sídlo:     Vlasákova 844, 258 01 Vlašim 

Zodpovědná osoba:   Libor Podmol 

Číslo telefonu:   608 080 039 

Email: me@liborpodmol.com 

Otevřen dne: 10.9.2021   od 14:00   do 20:00 

     dne: 11.9.2021   od 09:00   do 19:00  

 

OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI: 

Ředitel podniku:  Vít Kuklík   

Hlavní rozhodčí (SK):  Petr Kuchař 

Rozhodčí:    Martin Koreň   

Technický komisař:   Martin Javůrek    

Vedoucí parkoviště jezdců:  Marek Strnad 

Hlavní lékař podniku:  Adam Svoboda 

 

Podnik bude organizován v souladu se Všeobecným sportovním řádem MS AČR s těmito 

Zvláštními ustanoveními, která byla zkontrolována a schválena MS AČR. Podnik bude 

uspořádán podle NSŘ terénních závodů motocyklů MS AČR – Příloha N031, N050. 

 

PŘIHLÁŠKY: 

Přihlášky musí odpovídat oficiálnímu vzoru Komise motokrosu AČR pro rok 2021. Přihláška 

musí být zaslána na adresu pořadatele. Uzávěrka přihlášek: 

 

ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ KONTROLA: 

Dne: 10.9.2021    od: 12:00    do: 15:00 

 

Licence jezdce zůstává po dobu konání sportovního podniku u organizátora. Souhlas 

k vrácení licencí dává hlavní rozhodčí. 



 

KONTROLA OKRUHU: 

Kontrolu provede delegovaný hlavní rozhodčí v souladu s platnými řády před zahájením 

administrativní přejímky. 

 

ROZPRAVA S JEZDCI: 

Této porady se musí zúčastnit hlavní rozhodčí, hlavní technický komisař, komise rozhodčích, 

zástupce pořadatele a jezdci obvykle. Všechny tyto osoby jsou povinny se zúčastnit.  

Místo a čas konání viz. časový plán. 

 

POVOLENÁ ÚČAST: 

Mistrovství České republiky ve Freestyle Motokrosu je přípustné jezdcům s licencí motokrosu 

MS AČR, s licencí freestyle  motokrosu vydanou jinou FMN nebo licence FIM pro Freestyle. 

Držitel oficiálních licencí vydaných jinými zahraničními motocyklovými federacemi či 

licencí FIM vydaných prostřednictvím jiné členské federace FIM musí společně s platnou 

licencí předložit v souladu s řády i povolení startu své vysílající federace. 

 

DOPLŇKOVÝ PROGRAM ZÁVODU 

Nejsou přípustné další doplňkové závody či jízdy, které nejsou uvedeny v kalendáři MS AČR 

pro běžný rok a ani ve ZU. Jestliže chce pořadatel využít závodiště během podniku k jiným 

aktivitám (různé exhibice apod.) musí si být vědom, že všichni oficiální činovníci AČR jsou 

zproštěni veškeré odpovědnosti za tyto aktivity, které neodpovídají sportovním řádům MS 

AČR. 

 

POJIŠTĚNÍ 

Podpisem formuláře přihlášky na podnik jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu 

s požadavky MS AČR. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N 110.1 

Všeobecného sportovního řádu MS 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: bude předloženo na prvním zasedání JURY.  

   

VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ 

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci hlavního rozhodčího. Pokud jde o 

výklad nebo jsou rozdíly mezi dvěma oficiálními texty, český text má přednost. 

 

Ve Vlašimi dne 1. 8. 2021         

                               Vít Kuklík v. r.                    

         Ředitel závodu 

Schváleno sekretariátem MS AČR dne: 6. 8. 2021  
 
V době platnosti mimořádných epidemických opatření vlády České republiky má pořadatel 
možnost rozhodnout o konání nebo změně termínu svých závodů uvedených v kalendáři AČR 
nejpozději čtrnáct dní před termínem závodu. Zároveň se tímto posouvá termín pro schválení 
ZU závodu.  

        


