„WINTER RACE 2022 - MOTO ”
Název závodu: ,,WINTER RACE 2022“,
1. POŘADATEL:
Název klubu:
Sídlo:
Zodpovědná osoba:

ŠIKLAND RACING TEAM, z.s.,
Zvole 49, 592 56 Zvole
Libor Šikl

Číslo telefonu:

+420 602 755 510

E-mail:

pobyty@sikland.cz

2. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI:
Ředitel závodu:
Olga Válková
Vedoucí trati:
Libor Šikl
Technický komisař: Daniel Bejoch
Administrativa:

3. ÚČASTNÍCI A VYPSANÉ KATEGORIE
Účastníkem může být každý, kdo splní podmínky stanovené těmito pravidly, především vyplní a
podepíše přihlášku včetně prohlášení odpovědnosti (viz přihláška), zaplatí vklad, není pod vlivem
alkoholu či omamných látek a uhradí povinné pojištění odpovědnosti.
Závody jsou vypsány pro tyto kategorie startujících:
• ELITE OPEN – pro jezdce vlastnící licenci A + B od 14 let. Bez rozdílu objemu motocyklů
• ELITE VETERÁN 40 - pro jezdce vlastnící licenci A + B od 40-ti let věku. Bez rozdílu
objemu motocyklu.
• ELITE VETERÁN 50 - pro jezdce vlastnící licenci A + B od 50-ti let věku. Bez rozdílu
objemu motocyklu.
• Hobby OPEN – pro jezdce s licenci C a bez licence od 14-ti let. Bez rozdílu objemu
motocyklu.
• Hobby VETERÁN 40 - pro jezdce s licencí C a bez licence od 40-ti let věku. Bez rozdílu
objemu motocyklu.
• Hobby VETERÁN 50 - pro jezdce s licencí C a bez licence od 50-ti let věku. Bez rozdílu
objemu motocyklu.
4. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
Jezdec je povinen dostavit se osobně k administrativní a technické přejímce. Na vyžádání je
jezdec povinen předložit doklad totožnosti. Jezdci mladší 15-ti let předkládají průkazku
zdravotní pojišťovny. U jezdců mladších 18-ti let se musí spolu s jezdcem dostavit k přejímce
zákonný zástupce, který připojí svůj podpis na přihlášku do závodu.
Každý jezdec je povinen dostavit se k technické přejímce s jezdeckou helmou a motocyklem
se kterými se hodlá závodu účastnit.

ČAS FORMÁLNÍ A TECHNICKÉ PŘEJÍMKY:
Pátek 25.2.2022
od 18.00 do 20.00 hod.

Sobota 26.2.2022

od 06.00 do 07.30 hod.

5. START A ŘAZENÍ
Všichni jezdci převzati do závodu jsou povinni dostavit dle rozpisu níže před startem do
prostoru určeném k řazení jezdců.
Jezdci se budou na start řadit dle pokynů startéra či asistenta startéra po vlnách.

ČAS STARTU ZÁVODU A ŘAZENÍ JEZDCŮ:
ZAVÁDĚCÍKOLO
07.40 hod.
ŘAZENÍ
07.50 hod.
START
08.00 hod.
6. VKLADY
Jednotlivci
Dvojice
Elite (licence A+B)
Hobby (licence C + bezlicenční)

700,- Kč
500,-Kč/ jezdec

7. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Start závodu je ve vlnách. Přesné časy startu jednotlivých vln a pořadí na startu upravuje
pořadatel.
2. Na startovní čáře bude jezdec dle pokynů startéra, s motorem v klidu vsedě ve směru jízdy,
nebo čelem ke stroji s blatníkem mezi nohama (určí startér) a čekat na povel startéra k
zahájení závodu.
3. Při přihlášení do závodu obdrží jezdec čip či jiné měřící zařízení.
4. Stroje se během závodu jednotlivců nesmí měnit. Se strojem, se kterým jezdec nastoupil ke
startu, musí i dojet do cíle. Při porušení tohoto pravidla bude jezdec ze závodu
diskvalifikován.
5. Zkracování tratě bude penalizováno diskvalifikací jezdce ze závodu nebo časovou penalizací.
6. Hrubé porušení sportovního chování jezdců i doprovodů při závodu bude trestáno
vyloučením ze závodu, přičemž každý jezdec je zodpovědný za svůj doprovod.
8. PŘIHLÁŠKY JEZDCŮ
Všichni jezdci vyplní písemnou přihlášku + prohlášení při formální a technické přejímce.

9. POJIŠTĚNÍ
Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn pro případ úrazu
nebo smrti při účasti v tomto závodě a souhlasí s tím, že pořadatel nenese žádnou
odpovědnost za jeho zdravotní stav či případný úraz vzniklý při účasti na tomto podniku.
Dále jezdec prohlašuje podpisem přihlášky, že je zdravotně způsobilý k provozování
motoristického sportu. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození stroje, jeho
příslušenství a dílů vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných živelných případech nebo při
škodách které si jezdci způsobí navzájem nebo vůči třetí osobě.

10. DÉLKA ZÁVODU
SOBOTA 26.2.2021:
Závod je vypsán na 120 minut od startu první vlny jezdců.
Závod je ukončen po uplynutí časového limitu závodu.

11. ROZPRAVA S JEZDCI
Rozprava s jezdci se bude konat před startem závodu po seřazení jezdců.
12. POVINNOSTI JEZDCŮ
a.
Používat moto přilbu a odpovídající bezpečnostní pomůcky pro tento sport.
b.
Startovní číslo (jezdec dostane číslo při formální přejímce spolu s ID páskami ke vstupu
do servisní zóny)
Číslo i převzaté čipy budou nalepeny TECHNIKEM při technické přejímce, ID páska bude
jezdci nasazena při přejímce.
a.
V případě nehody zvolnit jízdu, nebo zastavit a uvolnit cestu lékařské pomoci.
b.
Chránit přírodu a případný odpad odkládat do míst k tomu určených (koše a plast. pytle).
c.
Odstavení stroje, práce na něm nebo doplňování paliva je možné pouze na vymezené
prostoru v depu a na tzv. ABSORPČNÍ EKOLOGICKÉ ROHOŽI!!! V případě jakéhokoliv úniku
kapalin ze strojů do volné přírody je nutné tuto skutečnost oznámit pořadateli s určením
místa. Nerespektování této povinnosti bude mít za následek vyloučení ze závodu!!!
Porušení tohoto nařízení bude pokutováno částkou 1.000 Kč.
d.
Likvidovat odpady způsobem a na místech k tomu určených.
13. CENY
Prvních pět jednotlivců a dvojic obdrží poháry či jiné ceny trvalé hodnoty.

Vyhlášení výsledků:
SOBOTA - 12.00 Restaurace Mexico Hall
14. PROTESTY A ODVOLÁNÍ
Jezdec nebo zástupce jezdce má právo podat protest proti způsobilosti jezdce nebo přihlášeného
motocyklu. Protesty se přijímají do 15 minut od ukončení závodu.
Protesty proti výsledkům musí být předloženy řediteli závodu do 15 - ti minut po oficiálním
vyvěšení výsledků. Proti rozhodnutí ředitele závodu není odvolání. Všechny protesty musí být
řediteli závodu podány písemnou formou a doloženy vkladem 1.000 Kč, který se vrací, je-li
protest shledán oprávněným. Při zamítnutí protestu se částka nevrací.
Protesty proti startu jezdce či porušení pravidel může podat ve stanoveném čase traťový
komisař, pořadatel, jezdec či odpovědný zástupce jezdce, který nedosáhl plnoletosti.
15. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Výklad pravidel pro Hobby závody je plně v pravomoci ředitele závodu.
16. ZÁVODY DVOJIC
Společně se závodem jednotlivců je vypsán závod dvojic.
Délka závodu je:
120 minut.

TŘÍDY:
HOBBY – Ve třídě Hobby mohou startovat jezdci, jen pokud oba jezdci splňující statut Hobby
jezdce dle těchto pravidel je za takovéhoto jezdce považován každý, kdo nevlastní žádnou
Enduro nebo Motocross licenci, nebo je držitelem licence „C “ pro Enduro a Motocross.
ELITE – Všichni vlastníci licencí Enduro a Motocross „B “ národní a vyšší.

PRŮBĚH ZÁVODŮ:
Jezdci se během závodu musí pravidelně střídat. Maximální počet kol pro jednoho jezdce bez
střídání, je stanoven na 3 kola. Poté musí dojít ke střídání jezdců. Porušení tohoto pravidla
bude mít za následek vyloučení ze závodu a neklasifikování dvojice. Jezdci mohou startovat
jen na jednom stroji maximálně však na dvou.
OZNAČENÍ STROJŮ A JEZDCŮ:
Stroje i jezdci musí být označeni dle pokynů pořadatele. Jezdci budou rozlišeni čipy nebo
jinou vhodnou formou (bude určeno v den závodu).

17. PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
Všichni jezdci, doprovod pořadatelé a činovníci se musí řídit platnými nařízeními vlády ČR
v době konání akce.

Vyhlášení výsledků:
SOBOTA - 12.00 Restaurace Mexico Hall
Ve Zvoli 10. února 2022

Za pořadatele:

Olga Válková

Razítko a podpis pořadatele:

