Registrace a informace ke III. podniku Mistrovství České Republiky v Cross Country OPEN 2013 –
SMOLNÉ PECE

POZOR – REGISTRACE K ZÁVODŮM je na zcela novém serveru – www.motokrosenduro.cz/zavody/registrace a byla pro podnik ve Smolných Pecích 1.-2.6.2013 právě odstartována.
Důvodem je zkvalitnění a pohodlnost pro jezdce. Stránky provozuje přímo časomíra a po první
registraci bude pro další závody kompletně před vyplněno vše, to co zadáte.
Ti co startují na podnicích CAMS Endura jsou již na tento servis zvyklí. Nyní bude tento servis i pro
podniky cross country.
Hlavní předností systému bude, stejně jako v enduru, pohodlnost na přejímkách, kde se vše převede
do formulářů, které budou vytisknuty, a vy je jen podepíšete.
První podnik, na kterém bude systém uveden do ostrého provozu, jsou právě Smolné Pece.
Víkendu budou opět dominovat především mistrovské závody MČR I., II. a III. výkonnostní třídy.
Samozřejmě však nezapomeneme ani na lokální amatérské jezdce. Ti budou mít opět příležitost
změřit své síly v závodech jednotlivců HOBBY bez licencí, které se pojedou jako„ Pohár Enduro teamu
Zábřeh“ a pojede se po oba dny ve třech kategoriích – Hobby Junior ( jezdci ve věku 12 – 15 let na
strojích do 125 ccm 2T nebo 250 ccm 4T ) Hobby OPEN a Hobby VETERÁN ( jezdci nad 40 let bez
rozdílu objemu strojů ). Závody Hobby jednotlivců jsou vypsány na 90 minut.
V časovém harmonogramu dochází pro následující závody ke změně sobotních startů MČR první a
druhé jízdy. Změna je uvedena níže v harmonogramu. MČR I a s nimi startující kategorie MČR II
budou startovat odpoledne, stejně jako v neděli až po startu MČR III a ostatních kategorií.
Dvojice se opět pojedou na 120 minut ve dvou výkonnostních kategoriích a to ELITE pro jezdce s A
nebo B licencí a druhá třída HOBBY pro jezdce vlastnící C licenci a pro ty kdo licenci nevlastní. V
závodu dvojic bude odměněno poháry vždy prvních 10 dvojic v kategorii.
Svůj prostor dostanou v neděli, jako již tradičně na podnicích CAMS, Junioři. Pro jezdce mistrovských
tříd bude připraven závod na dvě rozjížďky v obou třídách 50 a 65 ccm.
REGISTRACE:
Registrace do mistrovských závodů a závodů Hobby jednotlivců probíhá na stránkách:
www.motokros-enduro.cz/zavody/registrace
Registrace k závodu dvojic: bude probíhat u přejímek během soboty.
Startovní čísla dvojic Vám bude předáno po zaplacení startovného pořadatelem.
Propozice k závodu najdete zde:
http://motocams.cz/ckfinder/userfiles/files/pp_CC_Smolne_pece.pdf
Další informace a podrobnosti samozřejmě jak na stránkách CAMS tak i na Facebooku :
http://www.facebook.com/pages/Country-Cross-%C4%8CR/178371805534440?fref=ts

PŘEJÍMKY:
Přejímky do závodů budou probíhat podle tohoto harmonogramu:

dne 17.5.2013

od 18.00 hod

do 21.00 hod

dne 18.5.2013

od 7.30 hod

do 11.30 hod

dne 19.5.2013

od 7.30 hod

do 8.30 hod

dne 19.5.2013

od 12.00 hod

do 13.30 hod – pro Junior 50 a 65

Všichni jezdci se musí registrovat ve stanovených časech.

HARMONOGRAM ZÁVODŮ:

1.DEN : 1.6.2013

Hobby – Junior,OPEN,

Před depo ( řazení) 8.45 hod

START - 9.00 hod

MČR I – ŽENY,KADET 125

Před depo ( řazení) 10.45 hod

START - 11.00 hod

MČR II – 80 OPEN, VET 50

Před depo ( řazení) 10.45 hod

START - 11.00 hod

MČR III – E1,E2,E3, VET OPEN Před depo ( řazení) 10.45 hod

START - 11.00 hod

MČR I – E1,E2,E3,VET OPEN Před depo ( řazení) 13.15 hod

START - 13.30 hod

MČR II – E1,E2,E3, VET 40

Před depo ( řazení) 13.15 hod

START - 13.30 hod

Dvojice – Elite, Hobby

Před depo ( řazení ) 16.20 hod

VETERÁN

VYHLÁŠENÍ VŠECH JÍZD

19.00 hod

START - 16.30 hod

2.DEN : 2.6.2013
MČR I – ŽENY,KADET 125

Před depo ( řazení) 08.45 hod

START – 09.00 hod

MČR II – 80 OPEN, VET 50

Před depo ( řazení) 08.45 hod

START – 09.00 hod

MČR III – E1,E2,E3, VET OPEN Před depo ( řazení) 08.45 hod

START – 09.00 hod

MČR I – E1,E2,E3,VET OPEN Před depo ( řazení) 11.15 hod

START – 11.30 hod

MČR II – E1,E2,E3, VET 40

START – 11.30 hod

MČR 50 a 65

Před depo ( řazení) 11.15 hod
Před depo ( řazení) 13.45 hod

START – 13.55 hod

VYHLÁŠENÍ VŠECH JÍZD 15.15 hod
MOTOCYKLY:
Jezdci mohou startovat jak na endurových tak i na motocrossových motocyklech. Povolené jsou i
pneumatiky pro motocross.
Všechny motocykly startující v mistrovských kategoriích musí mít číselné tabulky a čísla v barevných
kombinacích dle řádů.
Pro hobby jezdce platí libovolný podklad s kontrastní barvou číslic, které musí být minimálně 12 cm
vysoké a tloušťka jednotlivých čar číslic musí být minimálně 2 cm.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI JEZDCŮ ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY:
Každý jezdec je povinen mít pro podnik uzavřenu odpovědnostní pojistku pro případ škod
způsobených třetím osobám. Tuto pojistku za jezdce sjednává pořadatel u makléřské společnosti
Loydex. Každý dospělý jezdec při platbě startovného zaplatí pojištění ve výši 110,-Kč/1den nebo 190,/2dny.Každý jezdec ( junior) do 19-ti let 100,-Kč /1den nebo 180,-/2dny.
Na Vaší návštěvu a start se těší pořadatelé závodů MOTO KVK ve spolupráci s CAMS.

