ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
FIA Majstrovstvá Strednej Európy v autokrose,
FIA ASN Majstrovstvá Slovenskej republiky
v autokrose a SAP 2014.
Veľké Uherce 17.-18. 5. 2014
Kapitoly:
I.
Program
II.
Organizácia
III.
Všeobecné ustanovenia
IV.
Preberania
V.
Priebeh pretekov
VI.
Uzavreté parkovisko – výsledky – protesty
VII. Ceny a poháre
VIII. Ďalšie informácie

I. PROGRAM
25.04. 2014 - Publikácia propozícií a príjem prihlášok
14.05. 2014 - Uzávierka prihlášok s normálnym štartovným
17.05. 2014- 12.00 hod. uzávierka prihlášok so zvýšeným štartovným

17.máj 2014 -sobota
11:00 - 14:00
administratívne preberanie na sekretariáte
11:15 - 14:15
technické preberanie
14:30
I. zasadnutie RŠK
15:00 - 16:00 voľný tréning
16:15 - 17:30 1. oficiálny meraný tréning
17:30 - 18:45 2. oficiálny meraný tréning
II. zasadnutie RŠK
10 minút po skončení meraných tréningov.

Článok
1
2-7
8- 9
10-13
14-16
17-19
20-22

18.máj 2014
09:0011:00 13:00 -

-nedela
1. séria kvalifikačných jázd
2. séria kvalifikačných jázd
3. séria kvalifikačných jázd

III. zasadnutie RŠK
10 minút po skončení 3. Série
15:00-

finálové jazdy

10 minút po ukončení finálových jázd dekorovanie víťazov
IV. zasadnutie RŠK
10 minút po odovzdaní cien

II. ORGANIZÁCIA
1.1. Motoclub Veľké Uherce bude organizovať preteky: Majstrovstiev Strednej Európy v autokrose, Majstrovstiev
Slovenskej republiky v autokrose a Slovenského autokrosového pohára 2014, v súlade s MŠP FIA, Národnými
športovými poriadkami a ich doplnkami pre Majstrovstvá Strednej Európy, predpismi pre Majstrovstvá
Slovenskej republiky pre autokros 2014 a Slovenský autokrosový pohár 2014, týmito Zvláštnymi
ustanoveniami a ich prípadnými doplnkami.
1.2 Organizačný výbor
Predseda: Foltan Jozef
Členovia: Marcinko Michal, Kundlák Ján, Meliriosova Darina, Jedinák Jozef,
Kancelária OV:
Veľké Uherce 42, 958 41
Tel: 0908 773 350

E-mail: motoclub.sk@gmail.com
1.3. Činovníci:
Hlavný športový komisár:
Športový komisár:
Športový komisár:
Riaditeľ pretekov:
Asistent riaditeľa:
Tajomník pretekov:
Ekonóm:
Vedúci trate:
Hlavný technickí komisár:
HlavnýčČasomerač:
Vedúci štartu:
Vedúci park. pretekárov:
Hlavný lekár:
Kontakt s pretekármi:
Rozhodcovia faktu:
Činovník pre bezpečnosť:
Služba rýchleho zásahu:
Technické zabezpečenie:

Bohuslav Slivka
SK
Viliam Bebej
SK
Sándor Gerlei
H
Jozef Vačko
Jozef Foltan
Kundlák Ján
Darina Meliriosová
Andrej Bárta
Lenner Robert
Dzuriš Miroslav
Ľubomír Vačko
Ing. Jozef Jedinák
MUDr. Dzian
Vladimír Gubáň
Matúš Foltán, Patrik Homola, Michal Vlčko, Dávid Beliansky
Rudolf Duchovič
Rescue – záchranný systém o.z.
Rescue – záchranný systém o.z.

1.4. Oficiálna vývesná tabuľa : v parkovisku pretekárskych strojov

III. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
2.
Všeobecne:
3. Podujatie je započítané do :
Majstrovstvá Zóny Strednej Európy: Touring Autokros, Super Buggy, Buggy 1600
Junior Buggy, Touring Autokros 1600
Majstrovstvá Slovenskej republiky: Touring Autokros, Super Buggy, Buggy 1600,
Junior Buggy,Touring Autokros 1600,
Slovenský autokrosový pohár 2014: H1,H2,H3,H4,H5,H6,H7
4.
Popis trate:
Miesto konania: Autokrosová trať Vinohrad Veľké Uherce
Dĺžka trate:
1000 m
Šírka štartu:
15 m
Max. šírka:
18 m
Min. šírka:
10 m
Poloha:
dráha sa nachádza v strede obce Veľké Uherce, vpravo od hlavnej cesty v smere od Partizánskeho

5.

Prihlášky:

5.1
Každá osoba, ktorá sa chce zúčastniť pretekov, musí zaslať riadne vyplnenú elektronickú prihlášku, ktorá je
na oficiálnej stránke www.prihlaska-sams.sk
alebo písomnú prihlášku zaslanú na adresu klubu. :
Veľké Uherce 42, 958 41, e-mail: motoclub.sk@gmail.com do 14.05.2014 do 24:00 hod.
5.2

V súlade s predpismi pre FIA Majstrovstvá zóny strednej Európy, povolenie štartu v zahraničí nie je nutné.

6.

Štartovné
Štartovné : 100,- € , zvýšené štartovné: 150,- €
Štartovné pre vložený závod SAP : 40,- € a juniori 30,- €.
Štartovné musí byť zaplatené prevodom najneskôr v deň uzávierky prihlášok to je 14.05.2014 na účet
číslo: 4011152921/7500
Variabilný symbol: číslo licencie jazdca. Poznámka: meno priezvisko divízia
Súťažiacemu, ktorý odmietne povinnú reklamu bude uložený poplatok 120,- Eur
Štartovné bude vrátené iba v nasledujúcich prípadoch:
-ak bude odmietnutá prihláška
-ak sa podujatie neuskutoční
-ak jazdec zruší svoju prihlášku najneskôr 12.05.2014
-ak jazdec zruší svoju prihlášku po 12.5.2014 do začiatku administratívneho preberania bude mu vrátené
50% štartovného.

7.

Poistenie
Podujatie je zapísané v kalendári SAMŠ a je poistené proti škodám spôsobeným tretím osobám.
Každý jazdec je povinný uzavrieť si úrazové poistenie a doklad na požiadanie predložiť pri administratívnom
preberaní.

IV. PREBERANIA
8.

Administratívne preberanie:
Všetci pretekári sa musia dostaviť k administratívnemu preberaniu, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2014
(sobota) na sekretariáte od 11:00 do 14:00 hod. (v súlade s časovým harmonogramom)
Pretekári sa musia preukázať platnými dokladmi pre rok 2014.
9. Technické preberanie:
Každé vozidlo, zúčastňujúce sa pretekov sa musí dostaviť na technické preberanie, ktoré sa uskutoční
dňa 17.05.2014 od 11:15 do 14:15 hod.
Každé vozidlo, ktoré nezodpovedá platným bezpečnostným predpisom FIA (príloha „J“) v súťažiach CEZ a
MMSR, nebude pripustené na štart.
Technické preberanie vozidiel vloženého preteku SAP sa bude konať podľa národných technických
predpisov pre SAP 2014.

V. PRIEBEH PRETEKOV
10. Organizovaný bude jeden voľný a dva merané tréningy. V každej tréningovej jazde je max. 6 vozidiel na 4 kolá
od výjazdu prvého vozidla na trať, pričom čas sa meria od druhého kola. Každý pretekár je povinný zúčastniť
sa meraného tréningu.
11. Kvalifikácia:
Budú organizované 3 série kvalifikačných jázd. Každá jazda na 5 kôl.
Do finálových jázd sa klasifikujú iba tí pretekári, ktorí v hodnotených 2 jazdách získali menej ako
21 bodov.
12. Finále: Každá finálová jazda sa ide na 7 kôl.
13. Štart: Na začiatku procesu bude ukázaná tabula s číslicou 5(5sekúnd do štartu).
Potom, bude odštartované, rozsvietením zeleného svetla.
Slovenský autokrosový pohár sa na tomto podujatí jazdí podľa športových predpisov pre MSR 2014.

VI. UZAVRETÉ PARKOVISKO – VÝSLEDKY – PROTESTY
14.

15.

16

Uzavreté parkovisko:
Všetky vozidlá ktoré dokončili finálové jazdy sa umiestňujú do oficiálneho uzavretého parkoviska,
kde musia zostať najmenej 30 minút po zverejnení výsledkov preteku. V tomto parkovisku
je zakázané prevádzať akékoľvek opravy na vozidlách, alebo doplňovať pohonné látky.
Výsledky:
Výsledky každej jazdy budú vyvesené okamžite ako budú kompletné. Zloženie finálových jázd bude
vyvesené pred začiatkom finálových jázd. Záverečná klasifikácia je zostavovaná podľa dosiahnutého
poradia vo finálových jazdách. Všetky výsledky budú vyvesené na oficiálnej vývesnej tabuli.
Protesty a odvolania:
Každý protest musí byť podaný podľa platných MŠP, musia byť podané písomnej forme a doručené
riaditeľovi preteku alebo jeho zástupcovi, v ich neprítomnosti športovým komisárom spolu s príslušnou
finančnou čiastkou.

VII. CENY A POHÁRE
17.

Ceny:
Slávnostné vyhodnotenie sa koná ihneď po skončení poslednej finálovej jazdy. Slávnostného
vyhodnotenia sa musí osobne zúčastniť každý vyhodnocovaný pretekár v riadnom
pretekárskom odeve.
18. Odmeny:
Jazdci ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach budú odmenení vecnými cenami, finančné odmeny
nebudú vyplácané.
19. Ceny a poháre:
Odovzdávanie cien sa uskutoční ihneď po skončení poslednej finálovej jazdy.

VIII. ĎALŠIE INFORMÁCIE
20.

Hasiace prístroje:
Každý jazdec musí mať v mieste svojho státia v parkovisku pretekárskych strojov viditeľne umiestnený
hasiaci prístroj s minimálnym obsahom 5 kg.
21 . Znečisťovanie životného prostredia:
Každý jazdec musí mať pod vozidlom fóliu v rozmere minimálne 4x5 m na ktorej môže vykonávať opravy
vozidla tak, aby bolo predídené znečisťovaniu prostredia olejom a inými prostriedkami.
22.
Činovník pre kontakt s jazdcami:
Činovník pre kontakt s jazdcami sa bude počas celých pretekov zdržovať
v priestoroch parkoviska pretekárskych strojov, pri vjazde na trať, v priestoroch štartu, zúčastní sa zasadnutí
RŠK.
Činovník bude označený žltou vestou a jeho fotografia, presný plán pohybu bude vyvesený na oficiálnej
tabuli.
.
Veľké Uherce,

Ing. Jozef Vačko
Riaditeľ

Schvaľovacia doložka :
Tieto zvláštne ustanovenia schválila ŠK AK SAMŠ :
dňa

15.04.2014

Ing Jozef Vačko
predseda ŠK AK SAMŠ

Tieto zvláštne ustanovenia boli zaregistrované SAMŠ :
Dňa ................................................ pod číslom
Číslo poistnej zmluvy 6 574 436 169

Ján Kundlák
Tajomník

