
 

 
Prováděcí ustanovení č. 1. 

 
MMČR a PČR enduro 2021, Classic Adrenalin OIL MMČR a PČR endurosprint 
 
Číslo podniku: AČR 240/104, AČR 240/108, EMN 30/786 EMN 30/782 
 

Podmínky stanovené časoměřičskou skupinou. 

 

Start je na úrovni měřícího místa. Zde je použit oblouk se smyčkou nad tratí /dodáváme 

sami/. Startovní rampa je cca 5 m před tímto obloukem. 

 

Cíl musí být umístěn 20 - 30 m před dojezdem k měřícímu místu. V cíli musí být zpomalení. 

Zde pořadatel zakope dvě chráničky (před příjezdem časoměrné skupiny), tak aby se 

nevyhrabaly cca 80 cm od sebe, hloubka je cca 30 cm na obou koncích otevřené. Prostor cíle 

a následného dojezdu musí být zabezpečen tak, aby nedocházelo ke zkracování a výjezd 

mimo vypáskovanou trať. Platí i pro prostor mezi cílem a měřícím místem. 

Z měřícího místa musí být start i cíl viditelný. 

 

V prostoru startu a cíle musí být stále jeden pořadatel pro organizaci startu, opravu 

poškozeného páskování, popř. mytí čísel. 

 

Na každém měřícím místě musí být pevný přístřešek /automobil/ chráníci proti nepřízni 

počasí. Na jedno měřící místo dodáváme sami své vozidlo. 

 

Vydávání krabiček proběhne při technické přejímce časoměrnou skupinou ve spolupráci s 

pořadatelem popř. technikem. 

 

Vracení krabiček bude organizovat pořadatel. 

 

Zvláštní ustanovení popř. prováděcí ustanovení musí obsahovat klausuli. 

 

TRANSPONDÉRY. Pokud bude na podniku prováděno měření prostřednictvím transpondérů 

(krabiček), obdrží jezdec krabičku při administrativní přejímce nebo bezprostředně po ní 

proti podpisu. Jezdec je v takovém případě povinen si zakoupit, pokud jej již nemá, držák na 

tuto krabičku v ceně 100,- Kč. Při ztrátě krabičky a jejím nepředání po podniku je jezdec 

povinen uhradit částku ve výši 8.000,- Kč. Pokud tak neučiní, bude mu zadržena licence až do 



 

doby úhrady této částky. Předseda jury je povinen zadrženou licenci zaslat společně s 

materiály z podniku do 48 hodin na sekretariát MS AČR. Jezdec je povinen vrátit krabičku 

čistou. V případě, že jezdec zapomene krabičku vrátit, ji musí ihned odeslat poštou či 

přepravní službou nebo odevzdat osobně členovi časoměřičské skupiny, která byla na daném 

podniku. V případě nevrácení krabičky do 7 dnů hrozí jezdci pokuta 5000,- Kč dle ročenky 

MS. 

 

V případě nedodržení trati /páskování/ v prostoru startu a cíle vč. zapáskovaného prostoru 

mezi cílem a měřícím místem hrozí jezdci vyloučení. 

 

 

 

V Praze 14. 10. 2021      Karel Nauš 

       Sportovní manager MS AČR 

        


