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N 041.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ  

Není-li uvedeno v této příloze, platí znění Přílohy N 031 a Přílohy N 048 (Normy pro motokrosové 
okruhy).  
 
Tato příloha postihuje organizaci motokrosových podniků/seriálů sólo organizovaných Středisky 
motocyklového sportu motokrosu – Přeborů SMS s právem udělit titul Přeborník SMS motokrosu. 
  
SMS nemá oprávnění vyhlásit vyšší typ podniku/seriálu než Přebor SMS. Pokud chce být pořadatelem 
vyššího typu podniku, musí postupovat stejně jako každý jiný pořadatel, a to v souladu s VSŘ, čl. N 20. 
 

N 041. 2 VYHLÁŠENÍ PŘEBORU SMS MOTOKROSU 

Svaz motokrosu AČR pověřuje každoročně Střediska motocyklového sportu motokrosu (dále jen SMS) 
organizací Přeborů SMS v níže uvedených třídách. 
 
N 041.2.1 Třídy Přeboru SMS v motokrosu 

a) Přebor SMS ve třídě 50 ccm (není povinná) 
b) Přebor SMS ve třídě 65/85 ccm  
c) Přebor SMS ve třídě MX2/125 ccm (SMS může závod vypsat i jako juniorský) 
d) Přebor SMS ve třídě MX1 
e) Přebor SMS ve třídě Hobby MX2 
f) Přebor SMS ve třídě Hobby MX1 
g) Přebor SMS ve třídě Veterán 

 

N 041.3 TITUL PŘEBORNÍKA SMS  

Titul Přeborníka SMS motokrosu si mohou vybojovat pouze vítězové tříd definovaných v N 041.2.1. 

 

N 041.4 VĚKOVÉ VYMEZENÍ TŘÍD 

Pro určení dolní hranice věku jezdce je rozhodující den narození. Pro určení horní hranice věku jezdce 
je rozhodující rok narození, v němž jezdec dosáhne požadovaného věku.  
 

Věková hranice v závislosti na jednotlivých přeborových třídách 
 

třída 50 ccm 
50 ccm                         5–9 let 
 

třída 65/85 ccm 
65 ccm                         7–13 let 
85 ccm                        9–15 let       čtyřtakt   75–150 ccm           12–15 let 
 

třída MX2 junior  
125 ccm 2T junior 13–19 let 
250 ccm 2T junior 15–23 let 
MX2 junior 14–23 let čtyřtakt 175–250 ccm    
 

třída MX2  
125 ccm 2T od 13 ti let         
250 ccm od 15 ti let 
MX2 od 14 ti let čtyřtakt 175–250 ccm   
 

třída MX1  
125 ccm                       od 13 ti let         čtyřtakt 175–250 ccm      od 14 let 
250 ccm                       od 15 ti let          čtyřtakt 290–450 ccm      od 15 let 
500 ccm                       od 16 ti let      dvoutakt 350 – 500ccm od 16 let 
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třída Hobby MX2 
125 ccm 2T od 13 ti let         
250 ccm 2T od 15 ti let 
MX2 od 14 ti let čtyřtakt 175–250 ccm   
 

třída Hobby MX1  
125 ccm                      od 13 ti let         čtyřtakt 175–250 ccm      od 14 let 
250 ccm                       od 15 ti let          čtyřtakt 290–450 ccm      od 15 let 
500 ccm                      od 16 ti let      dvoutakt 350 – 500ccm od 16 let 
  čtyřtakt 475–650 ccm     od 16 let  
  čtyřtakt 475–650 ccm     od 16 let  
Veterán  od 40 ti let  
  

N 041.5 MOTOCYKLY A KUBATURY PŘEBORU SMS 
 

N 041.5.1 Motocykly 

Závody jsou přípustné pro motocykly, jak je definováno v Příloze 01 Technická pravidla pro motokros. 
 
N 041.5.2 Kubatury 

Uznávané kubatury pro Přebor SMS v motokrosu jsou následující: 
 

a)   mistrovství motocyklů kat.  I, skupina A1, třída 50 ccm pro dvoutaktní motocykly do 50 ccm, 
automat (bez mechanického řazení), zadní kolo max. 12 palců, přední kolo max. 14 palců 
 

b)  mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 65 ccm pro dvoutaktní motocykly od 50 do         
65ccm, zadní kola max 12palců, přední kola max. 14 palců  
 

c)   mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 85 ccm pro 2 dobé motory od 66 do 85ccm, 
4 dobé od 75 do 150 ccm 
 

d)   mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 125 ccm junior pro 2 dobé motory od 100 ccm do 
200 ccm a pro 4 dobé motory od 175ccm do 250ccm 
 

e)   mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 125 ccm junior 2T pro 2 dobé motory od 100 ccm do 
125 ccm  
 

f)    mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída 125 ccm pro 2 dobé motory od 100 ccm do 200 ccm 
a pro 4 dobé motory od 175 ccm do 250 ccm 
 

f) mistrovství motocyklů kat.I., skupina A1, třída 250 ccm pro 2 dobé motory od 175 ccm do 250 ccm a 
pro 4 dobé motory od 290 ccm do 450 ccm pro 
 

g) mistrovství motocyklů kat.I., skupina A1, třída 500 ccm pro 2 dobé motory od 290 ccm do 500 ccm a 
pro 4 dobé motory od 475 ccm do 650 ccm  
 

h) mistrovství motocyklů kat. I, skupina A1, třída VETERÁN pro 2 dobé motory od 125 ccm do 500 ccm 
a pro 4 dobé motory od 175 do 650 ccm  
 
 

N 041.6 KALENDÁŘ SMS 

Kalendář Přeborů SMS bude schválen KM AČR a zveřejněn v Ročence AČR. Všechny změny kalendáře 
požadované po schválení musí být dány na vědomí sekretáři disciplíny a pokud jsou v termínové kolizi 
k již schválenému kalendáři, podléhají schválení Komise motokrosu AČR. 
Kalendář všech závodů i seriálů SMS nesmí být v termínové kolizi k vyšším typům podniků zapsaných 
v kalendáři AČR, pokud jej neschválí Komise motokrosu. 
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N 041.7 LICENCE 

Na všech podnicích Přeboru SMS mohou startovat pouze držitelé národní či mezinárodní licence AČR či 
licence vyššího typu vydané prostřednictvím AČR (FIM/FIM Europe) či jezdci s licencí vydanou jinou 
národní motocyklovou federací (FMN) v rámci FIM pro motokros (nebo enduro). Ve třídách Hobby 
přeboru SMS je možno startovat pouze s licencí Hobby nebo s národní licencí pro motoskijöring 
vydanou AČR pro motokros. Účastník jiné FMN musí být držitelem platné licence pro motokros a musí 
se u administrativní přejímky prokázat povolením ke startu od vysílající národní motocyklové federace 
(FMN). 
 
Jednorázové licence může vydat pouze sekretariát AČR. Pro vydání licence platí stejné podmínky jako 
pro vydání roční licence – liší se pouze výše poplatku. 
 

N 041.8 PŘIHLÁŠKY NA PODNIK 

Jezdec je povinen se na podnik přihlásit v souladu s platným zněním řádů. Uzávěrka přihlášek musí být 
uvedena ve Zvláštních ustanoveních. Pořadatel může v případě, když nebude splněna jedna z výše 
uvedených podmínek, přihlášku odmítnout, a to doporučeným dopisem nebo emailem. V tomto 
dopise nebo emailu uvede důvod odmítnutí. 
 

N 041.9 NOMINACE  

Nominace pro Přebor SMS je v kompetenci SMS při respektování celostátní nominace uveřejněné 
každoročně na webových stránkách sportovní autority do 28.února daného roku.  
 

N 041.10 VKLADY 

MS AČR každoročně schvaluje minimální/maximální poplatky, vklady i kauce na danou sezónu, které 
jsou závazné i pro SMS. Vklady musí být stejné pro všechny jezdce převzaté do závodu bez ohledu na 
příslušnost k SMS. 
 

N 041.11 ŘÍZENÍ PODNIKU 

Přebor je rozhodován systémem sportovního komisaře a ředitele podniku. Na Přeboru SMS může tuto 
funkci zastávat pouze držitel I. VT. SMS je povinna před sezónou poskytnout sekretariátu na vědomí 
delegace ředitele seriálu a hlavních činovníků na podniky dle schváleného kalendáře. 
 
N 041.11.1 Ředitel seriálu SMS 

Komise motokrosu schvaluje ředitele seriálu SMS 
Práva a povinnosti ředitele seriálu (dále jen ŘS) SMS zahrnují: 

- ŘS musí být na závodišti min. 2 hodiny před zahájením administrativní přejímky 
- ŘS musí provést kontrolu trati společně se sportovním komisařem a zástupci jezdců 
- ŘS může být přítomen všech zasedání JURY 
- ŘS je odpovědný za komunikaci mezi pořadatelem a JURY 
- ŘS může vydávat doporučení, které se liší od časového harmonogramu uvedeného v ZU, jako 

odložení startu či zrušení závodu, diskvalifikace jezdce, trest pro jezdce 
- ŘS může ve výjimečných případech z vlastního podnětu učinit rozhodnutí, které ovlivní nebo se 

liší od časového harmonogramu uvedeného v ZU, jako je doba trvání tréninku, závodu, 
opakovaného startu nebo diskvalifikace jezdce atd. 

- ŘS může přesunout jezdce dle výkonnosti do jiné třídy v průběhu seriálu 
 

N 041.12 ZÁVODIŠTĚ, INSPEKCE 

Trať schvaluje předseda JURY společně s ředitelem seriálu a se zástupci jezdců. Viz Normy pro 
motokrosové okruhy.  
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N 041.13 TRÉNINKY 
 

N 041.13.1 Volné tréninky 

Musí být uspořádán alespoň jeden trénink pro každou třídu. Tento trénink nemusí být měřen. 
 
N 041.13.2 Kvalifikační tréninky 

Kvalifikační trénink se může konat: 
1. formou závodu (např. 10 minut + 1 kolo) 
2. formou časově omezené kvalifikace s měřením jednotlivých kol.  

V případě druhé varianty musí být uspořádán alespoň jeden trénink pro každou třídu. V případě 
nerozhodnosti nejlepších časů jezdců bude vzat do úvahy jejich druhý nejlepší čas.  
Kvalifikační tréninky rozhodnou o účasti či neúčasti náhradních jezdců. Kvalifikační trénink je povinný. 
 

N 041.14 STARTOVNÍ POLE 

Finálových jízd podniků Přeboru SMS se může zúčastnit maximálně 40 jezdců v závodě sólo. 
V pravomoci ředitele seriálu je zvýšit počet jezdců startovního pole, pokud to propustnost trati dovolí. 
Jezdci budou vybráni podle umístění v kvalifikačním (kvalifikačních) tréninku (trénincích). 
 

N 041.15 ZÁVODY 

Závody se pojedou ve všech třídách na minimálně dvě jízdy. Minimální doba jedné jízdy pro jednotlivé 
třídy je následující: 
50 ccm   7 min. + 2 kola 
65/ 85 ccm  12 min. + 2 kola 
MX2/ 125 2T  (junior) 20 min. + 2 kola 
MX1   20 min. + 2 kola 
Hobby MX2  15 min. + 2 kola 
Hobby MX1  15 min. + 2 kola 
Veterán   15 min. + 2 kola 
 

N 041.16 VÝSLEDKY – BODY 

Body budou uděleny jezdcům v každé jízdě takto: 
 
1. místo  25 bodů  11. místo  10 bodů 
2. místo  22 bodů  12. místo   9 bodů 
3. místo  20 bodů  13. místo           8 bodů 
4. místo  18 bodů  14. místo            7 bodů 
5. místo  16 bodů  15. místo   6 bodů 
6. místo  15 bodů  16. místo   5 bodů 
7. místo 14 bodů  17. místo   4 body 
8. místo 13 bodů  18. místo  3 body 
9. místo     12 bodů  19. místo  2 body 
10.místo    11 bodů  20. místo  1 bod 
 
Do celkového pořadí všech vypsaných seriálů se započítávají všechny výsledky  
 

N 041.17 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ – ROZDÍLENÍ CEN 

První tři jezdci v každé třídě Přeboru SMS na daném podniku budou odměněni pohárem či věncem. 
V případě neúčasti jezdce na vyhlášení propadá cena ve prospěch pořadatele.  


