
Ustanovení k závodu 
KTM Cross Country Sklenařice 2009 

 
 
Název podniku: KTM  Cross Country Sklenařice 2009 
Místo konání: Sklenařice - směr Zlatá Olešnice 
  
Datum pořádání: 17.10 2009 

 
1. POŘADATEL  

 
Název klubu: Motoklub Vysoké v AČR 

Sídlo: nám. Dr. K. Kramáře 229,  Vysoké nad Jizerou  512 11 
Zodpovědná osoba: Josef Nosek 
Číslo telefonu: 603 470 726 
E-mail: motoklubvysoke@seznam.cz 
www: www.motoklubvysoke.estranky.cz 

 
2. PRAVIDLA ZÁVODU DVOJIC, jednotlivc ů 85 ccm 

1. Start dvojic:  (stylem Le Mans) první závodník drží motocykl s 
nenastartovaným motorem, po výstřelu druhý závodník vybíhá se střídací 
kartou na krku, nastartuje motocykl a vyjíždí. 
2. Třída 85 ccm startuje v poslední vlně, klasickým enduro startem se 
zhaslým motorem. 
3. Střídání: Závodník může jet max. 3 kola, potom musí vystřídat, střídání 
probíhá v depu předáním střídací karty. V depu budou pořadatelé, kteří 
budou kontrolovat jak střídání, tak tankování (povinné tankovací podložky)! 

 
3. TŘÍDY  

Objemové třídy a třídy dle ustanovení: 
 
-50ccm dvoudobé 
-65ccm dvoudobé 
-85ccm dvoudobé 
-Dvojice - PROFI 
-Dvojice - HOBBY



4. PŘIHLÁŠKY JEZDC Ů 

Jezdci se mohou přihlásit formou elektronickou v podobě zaslání 
jména jezdce (jezdců) společně s třídou ve které pojedou  
na e-mail: motoklubvysoke@seznam.cz, nebo telefonicky na  
tel. číslo 723 453 259 – volat po 18:00, obratem bude přiděleno 
startovní číslo. 
 
4. POVOLENÁ ÚČAST  
Dvojice - PROFI, se mohou zúčastnit 
držitelé mezinárodní licence enduro FIM, UEM, nebo "A" a "B" 
národní licence motokrosu a endura.  
Dvojice - HOBBY se mohou zúčastnit pouze jezdci bez licence, nebo 
držitelé licence "C" motokrosu a endura. 

 
Pokud jeden z jezdců ve dvojici je držitelem licence "A", nebo "B" 
jede celá dvojice třídu PROFI. 
 
6. TRAŤ 

Trať je uzavřený okruh v terénu o délce cca 10 minut v jednom kole. 
Dětská trať (50ccm, 65ccm) je uzavřený okruh v terénu o délce cca 3 
min. v jednom kole. Délka trati může být pozměněna v důsledku 
možné nesjízdnosti určitých částí, např. vlivem počasí (bahna), a to 
jak před závodem, tak i v jeho průběhu. 
Trénink je zakázán, jezdci mohou provést pěší prohlídku trati bez 
použití jakéhokoliv dopravního prostředku. Trestem za projetí trati na 
jakémkoliv dopravním prostředku před startem je vyloučení. 
 
pro 50ccm, 65ccm je doba závodu 2x 10 minut pauza 20 minut.  
Pro 85ccm je doba závodu 90 minut. 
Pro dvojice - PROFI, dvojice -HOBBY je doba závodu 180 minut  



7. STARTOVNÍ ČÍSLA  

Rozsah startovních čísel pro vypsané třídy 
pro 50ccm, 65ccm 1 - 49 

pro 85ccm 121 -150 
Dvojice-PROFI 0 - 49 

Dvojice - HOBBY 50 - 120 
 
Startovní číslo přidělíme po zaregistrování jezdce, dvojice. 

Vaše číslo zjistíte na www.motoklubvysoke.estranky.cz 
 v průběžně aktualizované startovní listině. 
 
8. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ P ŘEJÍMKA  

dne 16.10.2009 od 17:00 do 20:00 pro všechny vypsané třídy 
dne 17.10.2009 od 7:00 do 8:30 pro všechny vypsané třídy 
 
Motocykl pro KTM Cross Country Sklenařice 2009 mohou být typu 
Enduro, nebo motokros. Taktéž pneumatiky mohou být Enduro nebo 
motokros. Při formální a technické kontrole musí jezdec předložit svou 
licenci vydanou FMS ACR nebo své národní motocyklové federace. 

 
9. PRŮBĚH PODNIKU  

Sobota 17.10.2009 9:00 - 9:10 50ccm, 65ccm 1. rozjížďka 

9:30 - 9:40 50ccm, 65ccm 2. rozjížďka 

11:00 - 12:30 85ccm 
11:00 - 14:00 dvojice PROFI, HOBBY 

 
Průběh bude upřesněn v sobotu 17. 10. 2009 do 8:30, 

   dle počtu startujících. 



10. ROZPRAVA S JEZDCI 
Rozprava s jezdci se bude konat v prostoru technické a administrativní 
přejímky v 8:30. Této porady se musí zúčastnit následující: ředitel 
závodu, všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže a zástupci soutěžících. 
Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační 
náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání 
zúčastnit, aby dostal všechny informace a vydané instrukce. Informace 
na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých 
jezdců i týmů plynoucích z případné neinformovanosti nebude brán 
později zřetel. 


