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N 071. 7
Všeobecně
Závody pro jednotlivce.
N 071. 8
Účastníci
Do závodů budou přijati přihlášení jezdci s platnou licencí vydanou národní sportovní autoritou.
V soutěži budou také klasifikováni držitelé národní licence SMF, účastníka soutěží MS AČR.
Do závodu mohou být přihlášení v případě, že není naplněn základní počet účastníků i jezdci jiných
federací, kteří nebudou klasifikováni do celkového pořadí soutěže Přebor a jejich výsledek nebude
součástí celkové klasifikace Přeboru, ale pouze příslušného závodu.
N 071. 9
Formát závodu
Jízdy se uskuteční na 4 kola. Bude použit rozpis na závod jednotlivců pro 16 jezdců + 2 náhradníky.
Každý zájemce je povinen se přihlásit prostřednictvím svého klubu nebo individuálně nejpozději 72
hodin před prvním závodem. Přihlášením se k závodu je jezdec přihlášen do seriálu a odpovídá za
případné omluvy v dalším průběhu soutěže. Na pozdější přihlášky vzhledem ke stanovení rozpisu jízd
Kvalifikace nemusí být brán zřetel.
Účast v dalším závodu mají zabezpečenou vždy jezdci na 1. – 12. místě konečné nebo průběžné
klasifikace Přeboru předcházejícímu tomuto závodu. Komise má právo vypsat Kvalifikaci pro
jednotlivé závody, pokud se k závodu přihlásí více jak 16 jezdců. Pořadatel závodu má vždy právo mít
jednoho svého jezdce ve startovní listině. Pokud se přihlásí více jak jeden závodník pořadatele a žádný
se nekvalifikuje, bude nejlepší jezdec pořadatele v Kvalifikaci posledním postupujícím jezdcem
z Kvalifikace. Pokud bude do Kvalifikace přihlášen pouze jeden jezdec pořadatele, postupují
z Kvalifikace pouze tři jezdci a jezdec pořadatele může být nasazen do závodu přímo..
N 071. 10
Klasifikace Přeboru
O pořadí na 1. – 3. místě, v případě bodové rovnosti po skončení závodu, rozhoduje dodatková jízda.
Do celkové klasifikace budou započítány všechny jezdcem získané body v jednotlivých rozjížďkách
Přeboru. Na body získané v Kvalifikaci nebo případných dodatkových jízdách nebude brán zřetel.
Při rovnosti bodů v průběžné klasifikaci mistrovství rozhoduje:
Dodatková jízda při rovností bodů na 7. místě redukovaného pořadí, bez kvalifikovaných jezdců pro
finálový závod MČR, při závodě bezprostředním před závodem MČR jednotlivců. Na dalších místech
při rovnosti bodů rozhodne lepší umístění jezdce v posledním uskutečněném závodu seriálu.
Při rovnosti bodů v celkové klasifikaci Přeboru České republiky jednotlivců rozhoduje:
1) Dodatková jízda jezdce s rovností bodů na 1. – 3. místě
2) Lepší výsledek jezdce v posledním závodě Přeboru České republiky
N 071. 11
Sazebník náhrad
Jezdci startují v jednotlivých závodech na náklady přihlašovatele.
Po skončení soutěže bude mezi tři nejlepší jezdce rozdělena částka 21.000 Kč, která bude uhrazena z
příspěvku pořadatelů (15.000 Kč / závod) jednotlivých závodů Přeboru. Zbývající částka bude
rozdělena mezi kluby na účast jejich jezdců (100 Kč za bod na jezdce v závodě). Klub může pověřit
organizátora soutěže, aby částka byla vyplacena přímo jezdcům jejich klubu.
Odměny za celkové pořadí Přeboru:
1. místo – 10.000 Kč; 2. místo - 7.000 Kč; 3. místo - 4.000 Kč
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