ZVLÁŠTNE

USTANOVENIA

PIONIERcross- seriál
Budimír-Mx trať 16. 11. 2014
Triedy: Klasik, Tuning, Špeciál

Organizátor: VŠBM, Moto team Budimír
Stredisko preteku je umiestnené na trati nad obcou Budimír Poloha:
N: 48°47’44.82"
E: 21°16’33.8"
Hlavní činovníci:
Riaditeľ preteku: Viktor (krampus) Havlina
Námestník riaditeľa: Ondrej Jamnický
Vedúci PR oddelenia: Jaro(harly)Jerga
Administrátorky: Zdenka Deylová, Iveta Fábiánová, Janka Gregová
Vedúci trate: Vladimír Grega
Športový komisár: Martin (tahiťan) Franko
Technický komisár: Viktor Havlina
Zdravotný dozor: Marián Hudák

Časový harmonogram:
Technické a administratívne preberanie 8:30 -10:30
Tréning:

9:30 – 10:45

Nástup jazdcov, rozprava, sľub

10:45 – 11:00

I.jazdy

11:00

II.jazdy

cca 12:30

Vyhlásenie víťazov, žrebovanie jazdeckej tomboly: 14:00

Trať:
Trať je vyznačená ako uzavretý okruh s trávnato hlinitým podkladom v dĺžke asi 500m s max.
prevýšením 5 m, Doba jazdy je 7 min+2 kolá pre všetky triedy.

.
Účasť jazdcov:
Preteku sa môžu zúčastniť osoby 12.r a staršie, horná hranica veku nie je ohraničená, taktiež na
pohlaví nezáleží. Osoby mladšie ako 18 r. musia mať prítomného súhlasného zákonného zástupcu.
Registrácia-preberanie:
Jazdec pri administratívnom preberaní zaplatením štartovného a svojim podpisom dáva na javo, že
súhlasí s pravidlami a predpismi pioniercross-seriálu.
Pri registrácii podpíše súhlas s podmienkami preteku. (Do 15r.- zákonný zástupca)
Štartovné je 5.- Eur !!!
Štartové čísla:
Ak už jazdec absolvoval akýkoľvek pretek pionierov a má na svojom stroji št.č. alebo na bielom tričku,
bude mu toto číslo akceptované, jazdcom bez št. čísla bude št. číslo pridelené po ukončení
registrácie..
Hodnotenie:
Hodnotia sa obidve jazdy spôsobom: 1.- 10b, 2.-9b........10.- 1b.. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie
umiestnenie v II.jazde
Vyhodnoteních a odmeneních bude prvých 5.miest v každej triede.

Ubytovanie :

Penzión Marika, Budimír, tel. 0910908575, 055 7299090
Penzión Vajkovce (3 km od Budimíra)
Hotel Štadión Lokomotíva, Čermeľská 1 Košice, tel. 0915914074, 0907571256
Turistická ubytovňa K2, Štúrova 32, KE, tel. 055/6255948, 055/6224883
Autocamping Barca, Alejová 24, KE, tel. 055/6258309
Ďalšie info o ubytovaní: www.keturist.sk/kosice/ubytovanie
Pohonné hmoty:
Nie sú zabezpečené v stredisku. Najblizšia ČS sa nachádza cca 10 km na D1 smer Prešov-Košice,
alebo v Košiciach na ul. Hlinkova.

Environmentálne nariadenia:

Umývanie motocykla mimo priestor určený usporiadateľom je zakázané.!
V Košiciach dňa 17.10. 2014

Martin Franko v.r.

Viktor Havlina v.r.

Vladimír Grega v.r.

Pokyny pre pretekárov

Ústroj jazdca: Prilba, rukavice, ochrana zraku, pevná obuv vyše členkov!, dlhý rukáv.
Doporučujeme: chránič kolien, chránič lakťov, chránič hrude.
Spôsob štartu: Štart je s motorom v chode na pohyb bielej vlajky po predchádzajúcom
avíze 15s, 5s .
Signalizácia: Biela vlajka – pohyb nahor = štart
Žltá vlajka – v kľude = pozor nebezpečenstvo, zákaz predbiehania
Žltá vlajka – mávaná = veľké nebezpečenstvo, spomaľ, prípadne zastav na pokyn
maršala,
Červená vlajka – v kľude/mávaná = okamžité ukončenie jazdy/preteku
Čiernobiela šachovnicová vlajka – cieľ, ukončenie jazdy

