ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
SteelPro – SHIVA KTM Cup Smolné Pece 9.6.2012
Místo konání: Lom Smolné Pece u Karlových Varů (50°17'53.110"N, 12°47'13.974"E)
Datum konání: 9.6.2012
Pořadatel: MOTOKVK
Zodpovědná osoba – ředitel závodu: David Lexa ( david.lexa@seznam.cz)
Info: www.enduroklatovy.cz
Třídy:
Pitbike + cestovní endura do 125ccm (DT,Juki atd,)
Hobby E1, E2, E3 (enduro + cross motocykly)
Sport (enduro + cross motocykly) - závodníci pokročilí a s licencí
Veterán (enduro +cross motocykly) - závodníci 40let a více

Trať: uzavřený okruh v členitém terénu o délce cca 7 km. Zaváděcí kolo se z důvodu délky
kola nepojede a je na každém závodníkovi aby si trať předem prošel. Projíždění trati před
závodem a po závodě je přísně zakázáno.
Přihlášky: na www.enduroklatovy.cz , a v případě volných míst v místě konání závodu,
příplatek 100Kč ke startovnému.
Startovní čísla: registrovaná na www.enduroklatovy.cz dle pravidel seriálu.
Depo: depo bude připraveno od pátku 8.6.2012 od 15.00hod
Formální přejímka: Každý jezdec odevzdá u přejímky vyplněnou a podepsanou kartu
jezdce, za jezdce mladší 16ti let podepíše souhlas alespoň jeden z rodičů na místě a opatří
číslem osobního dokladu. Karta jezdce ke stažení na www.enduroklatovy.cz nebo
k dispozici v místě závodu.
Technická přejímka: Jezdec přistaví motocykl k technické přejímce. Z motocyklu nebudou
unikat provozní tekutiny, nebudou tolerovány ulomené páčky, nekompletní kryty atd.
Startovní číslo bude viditelné a pevně nalepené. Doporučují se zádová čísla.
Vybavení závodníka: Každý účastník musí mít povinně schválenou a řádně upnutou
motokrosovou helmu, motokrosové boty, rukavice a musí mít pokrytou celou část těla, tj.
žádná krátká trička a kraťasy se nebudou tolerovat.
Pojištění: podpisem karty jezdce závodník souhlasí a potvrzuje, že startuje na vlastní
nebezpečí , a že souhlasí s pravidly a zvláštními ustanoveními vydanými pořadatelem
soutěže. Dále se jezdec zavazuje, že nebude nárokovat na pořadateli soutěže škody na
motocyklu a jeho příslušenství vzniklé při nehodě, nebo při jiných situacích vzniklých při
závodě. Jezdec podpisem potvrzuje, že má uzavřené pojištění dle zákona (VZP,OZP,MV

apod.) a že je komerčně pojištěn pro případ úrazu, smrti při sportovních akcích.
Ochrana životního prostředí: během závodu je jezdec povinen tankovat a provádět
servisní práce pouze ve vyhrazené servisní zóně. Tankování a servisní práce je možno
provádět mimo závod i v depu, ale POZOR! pouze na absorpčních podložkách , umístěných
pod opravovaným(tankovaným) motocyklem! Porušení může být důvodem pro vyloučení ze
závodu.
Časový harmonogram:
7:30-8.30 - formální a technická přejímka - Pitbike – Cestovní endura
9:00 – rozprava Pitbike – Cestovní endura
9:30 - start závodu Pitbike – Cestovní endura
10:30 - cíl závodu Pitbike – Cestovní endura
7: 30-10:30 - formální a technická přejímka – Hobby E1,E2,E3
11:00 – rozprava - Hobby E1,E2,E3
11:30 - start závodu - Hobby E1,E2,E3
13:10 - cíl závodu - Hobby E1,E2,E3

7:30 -11:00 - formální a technická přejímka – Sport + Veterán
13:40 – rozprava - Sport + Veterán
14:10 - start závodu - Sport + Veterán
15:50 - cíl závodu - Sport + Veterán
16:20 Vyhlášení výsledků
Každý účastník se podpisem karty jezdce zavazuje, že bude dodržovat zásady Fair-play a
nebude vyjíždět mimo vyznačenou trať.
Účelem závodu je ujet ve stanoveném limitu co nejvíce vyznačených kol.
Jízda mimo vyznačenou trať se trestá vyloučením ze závodu.
Start je hromadný a s motorem v klidu. Startuje se na pokyn startéra. Kategorie Pitbike
startuje s nastartovaným motorem. Předčasný start se trestá penalizací 5min. V případě
nepříznivého počasí je závodník povinen pořadateli umožnit na vyznačeném místě umytí
startovního čísla.
POZOR!
Ředitel závodu může kdykoliv vyloučit ze závodu jezdce, který by svým bezohledným
chováním nebo nebezpečnou jízdou ohrožoval bezpečnost, zdraví nebo majetek ostatních
účastníků nebo diváků a doprovodů, a to bez náhrady. Prohřešky proti zákonu a ochraně
přírody budou okamžitě pokutovány ředitelem soutěže.
Signalizace celého závodu bude vysvětlena při rozpravě.
Startovné:
PITBIKE 300Kč
Ostatní 500Kč

Výklad těchto ustanovení je výhradně v pravomoci ředitele závodu.

