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ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
MOTOCh - Motorcycle Championship
International Motorcycle Race Cup
Od 28. do 30. APRÍLA 2017
na mieste
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1.) Sekretariát promotéra:
Slovakia Racing group, s. r. o.
Slnečné Jazerá - sever 2602,
903 01, Senec
Mobil: +421 918 736 557
E-mail: pecimut@motoch.com
Race office bude otvorená nasledovne:

27. apríla 2017
28. apríla 2017
29. apríla 2017
30. apríla 2017

Hotline: Kristián Pečimut
Mobil: +421 918 736 557
E-mail: pecimut@motoch.com

od 19:00 do 22:00 hod
od 07:00 do 20.00 hod
od 07:00 do 19.00 hod
od 07:30

Vjazd na okruh Slovakia Ring bude pre účastníkov otvorený 27. apríla 2017 o 19:00 hod. Box sa platí promotérovi
počas administratívnej prebierky v Race Office. Cena za prenájom boxu je nasledovná:
Box 150 €/deň
Depozit za kľúč 50 €

2.) Okruh
Okruh Slovakia Ring je 5,922 km dlhý. Všetky preteky sa budú jazdiť v smere hodinových ručičiek. Mapka okruhu:
http://www.slovakiaring.sk/fileadmin/_processed_/csm_mapa7_2x1m_1ku2_7b5546a694.gif
Adresa: Orechová Potôň 800, 930 02, Slovenská republika

3.) Jurisdikcia
Podujatie sa bude konať v súlade s predpismi FIM Europe/MOTOCh, FIM/MOTOCh Technickými predpismi a
Športovými predpismi a týmito Zvláštnymi ustanoveniami. Všetky zmeny budú oznámené prostredníctvom
oficiálnych bulletinov.

4.) Činovníci:

Prezident medzinárodnej Jury
Členovia medzinárodnej Jury
Riaditeľ pretekov
Zástupca promotéra
Sekretár Jury
Hlavný technický komisár
Technickí komisári
Hlavný časomerač
Hlavný lekár
Permanentný tlačový delegát
Environmentálny komisár

Dušana Harvanová
Zástupcovia zúčastnenej FMN
Imrich Puha
Kristián Pečimut
Nikova Pusová
Norbert Mizere
M.Červeňanský, M.Kluc, M.Paluška
Arnold Nagy
TBA
Richard Karnok
Ján Čech
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5.) Kategórie a Triedy:
Kategória I, Skupina A1, sólo motocykle.
Akceptácia prihlášok: Súťažiaci a jazdci, ktorí sú držiteľmi platnej FIM/FIM Europe/FMN licencie s povolením k
štartu (pokiaľ je to relevantné) a príslušným poistením.
Vhodné sú motocykle nasledovných kategórií:
125cc Sport Production 125cc GP/Moto3
Superstock 600
Supersport
Moto2
Stocksport 300
Superstock 1000
Superbike

6.) Priepustnosť trate:

Tréning 57

Preteky 48

7.) Prihlášky, Štartovné:
Všetky prihlášky musia byť podané elektronicky prostredníctvom:
http://www.motoch.com/
Jazdci obdržia automaticky generovaný potvrdzujúci email s informáciami o platbe do 24 hodín od podania
prihlášky. Pokiaľ ste email neobdržali, prosím kontaktujte organizátorov: pecimut@motoch.com. Prihlášky musia
byť schválené jazdcovou FMN (povolenie k štartu). Prihlášky a platba v zvýhodnenej predpredajovej cene musia byť
pripísané na bankový účet organizátora najneskôr 13. apríla 2017 (prvá uzávierka). Inak sa na všetkých jazdcov
vzťahuje štandardná cena.
Cena štartovného:
Zvýhodnený predpredaj pripísaný na účet do 13.
trieda STK 300
trieda 125Sp/ 125GP/Moto3
trieda SSt 600/SSp/SSt 1000 a SBK
druhá trieda - zľava

apríla 2017
200,-€
200,- €
320,- €
100,- €

Štandardná cena po 13. apríli 2017
trieda STK 300
trieda 125SP/125GP and Moto3
trieda SSt 600/SSp/SSt 1000 a SBK

230,-€
230,- €
360,- €

Vrátenie štartovného nie je nárokovateľné, len v prípade vopred zrušeného podujatia.

8.) Technická a Administratívna prebierka
Žiadny jazdec ani motocykel sa nemôže zúčastniť tréningov pokiaľ neprešiel administratívnou a technickou
prebierkou, ktoré sa budú konať podľa časového harmonogramu, ktorý je súčasťou týchto ZU. Prebierky sa
uskutočnia nasledovne:

Trieda
Všetky triedy

Štvrtok, 27. apríla
Technická /Administratívna
od 19:00 do 22:00

Piatok, 28. apríla
Technická /Administratívna
od 07:00 do 19:00

Sobota, 29. apríla
Technická
od 07:00 do 15:00
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9.) Tréningy:
Podľa priloženého časového harmonogramu
Je prísne zakázané jazdiť na dráhe mimo oficiálnych tréningových časov. Všetky kolá budú merané. Každý jazdec
musí mať dokončené minimálne 2 merané kolá, aby mohol byť pripustený do pretekov. Maximálny kvalifikačný čas
pre MOTOCh sa rovná najlepšiemu času + 12% (112%). Maximálny kvalifikačný čas pre MOTOCh sa nevzťahuje na
triedu 125SP, kde je limit 117%.

10.) Preteky a vzdialenosti
Trieda

SSt 600
SBK
SSp/Moto2
SSt 1000
125 Sport
125 GP/Moto3/STK300
IMRC Cup

Počet kôl

Dĺžka
pretekov
km

9
11
9
11
8
8
9

53,29
65,14
53,29
65,14
47,37
47,37
53,29

Preteky sa pre všetky triedy budú jazdiť podľa časového harmonogramu (príloha). Časový limit na dokončenie
posledného kola je 5 minút.

Štartový rošt:

4…….4…….4.......4
1..........2..........3........4
5……..6……..7..........8
9……..10………11……12

atď.

Štartová procedúra na pretekoch bude v súlade s MOTOCh 01.16
Preteky sa budú konať za akýchkoľvek poveternostných podmienok.
Organizátor podujatia môže zrušiť preteky iba v prípade zásahu vyššej moci.

11.) Tresty
Maximálna rýchlosť v pit lane je 60 km/h. Rýchlosť v pit lane sa bude kontrolovať. Prekročenie
rýchlostného limitu bude penalizované nasledovne pokutou 50 €. Pokuta musí byť zaplatená najneskôr
30 minút pred štartom, resp. pred triedou, inak bude jazdec vylúčený. Pre pit lane – prekročenie
rýchlosti počas štartovej procedúry a pretekov sa bude penalizovať trestom prejazd boxovou uličkou. V
prípade predčasného štartu sa bude penalizovať trestom prejazd boxovou uličkou.

12.) Ceny
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Prví traja (3) jazdci v každej triede získajú poháre.

13.) Odovzdávanie cien
Odovzdávanie cien sa uskutoční po každých pretekoch na pódiu.

14.) Protesty
Všetky protesty musia byť podané v súlade s požiadavkami Disciplinárnych a arbitrážnych kódexov FIM Europe
/MOTOCh Pravidiel a treba k nim priložiť poplatok 150 €.

15.) Palivo
Čerpacia stanica je v paddocku okruhu. Palivové predpisy: MOTOCh TP príloha D 2.7

16.) Poistenie
V súlade s článkom 110.1 Športových predpisov FIM Europe, poistenie tretej strany týkajúce sa jazdcov a kryjúce
nehody vzniknuté počas podujatí vrátane tréningov, bude zodpovednosťou organizátora. Organizátor sa zrieka
akejkoľvek zodpovednosti za škodu na motocykli/motocykloch, ich výbave a komponentoch, ktorá sa netýka
nehôd, požiaru alebo iných prípadov.

17.) Zdravotná starostlivosť
Zdravotné stredisko sa nachádza v paddocku. Organizátor sa spolu so Zdravotníckym strediskom postará o
nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť. Hlavný lekár rozhodne, či je jazdec zdravotne spôsobilý alebo nie, najmä po
každom páde. Preto musí byť každý jazdec po páde prezretý hlavným lekárom bez zbytočného odkladu. Inak bude
jazdec vylúčený.

18.) Ochrana životného prostredia
Podľa FMNR environmentálnych predpisov. Použitie environmentálnej podložky je povinné. Každý jazdec je
zodpovedný za svoj odpad ako i za odpad svojho tímu. Kontajnery na odpad sa musia používať podľa ich
špecifikácie. Je prísne zakázané nechávať po sebe akýkoľvek odpad. Pokuta za porušenie bude v súlade so
Športovými predpismi. Organizátor má možnosť žiadať si náhradu všetkých výdavkov spôsobených správaním sa
odporujúcim environmentálnemu predpisu FIM a SMF. Je zakázané štartovať súťažné motocykle medzi 21:00 a
7:00 hod.

19.) Obmedzenie zodpovednosti
Podaním prihlášky jazdci vyhlasujú,že akceptujú ustanovenia predpisov opísaných v týchto Zvláštnych
ustanoveniach EMN 10/270 MOTOCh – 01 a budú ich striktne dodržiavať. Úpravy, dodatky a interpretácie týchto
Zvláštnych ustanovení sú výhradne v kompetencii manažmentu pretekov a Jury. Účastníci (vrátane, ale nielen:
súťažiaci, jazdci, mechanici, hostia, atď.) sa zúčastňujú akcie na vlastné nebezpečenstvo. Výhradne oni sami sú
nositeľmi občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti za akékoľvek škody alebo zranenie spôsobené nimi
alebo vozidlom, ktoré používajú.
Okrem ustanovení Športových predpisov FIM E, účastníci (vrátane, ale nielen: súťažiaci, jazdci, mechanici, hostia
atď.) sa svojou účasťou zriekajú všetkých práv na odvolanie sa proti organizátorovi, jeho zástupcom alebo
arbitrážnym činovníkom pred tribunálom alebo akýmkoľvek iným spôsobom, s ktorým Športové predpisy FIMe
nepočítali, týkajúcim sa akýchkoľvek škôd, za ktoré by mohli byť zodpovední v dôsledku všetkých činov alebo
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zanedbania zo strany organizátora, jeho činovníkov, zástupcov alebo činovníkov použitím týchto predpisov alebo
prispeli k vzniku takýchto činov. Výklad týchto Zvláštnych ustanovení je úplne v právomoci Jury. V prípade sporu,
týkajúceho sa výkladu alebo ak je nejaký rozdiel medzi dvoma oficiálnymi textami, má prednosť anglický text.

20.) Ďalšie ustanovenia
V paddocku môžu byť iba tímy a servisné vozidlá účastníkov podujatia. V každom vozidle musí byť viditeľne
umiestnená karta oprávňujúca k vstupu. Súťažiaci musia vyčistiť a opustiť boxy v nedeľu do 18,30 a paddock do
20,00. Súťažiaci a/alebo všetci účastníci musia rešpektovať dopravné značenie v paddocku a dopravné predpisy
platia v celom paddocku. Maximálna rýchlosť v paddocku je 30 km/h. Voľný pohyb detí mladších ako 15 rokov na
korčuliach, skateboardoch, bicykloch, motorkách alebo minibikoch je zakázaný. Rodičia sú zodpovední za svoje
deti. Akékoľvek vŕtanie (či iné poškodzovanie) asfaltu je prísne zakázané a trestá sa v celom areáli okruhu. Čistenie
vozidiel s palivom alebo inými rozpúšťadlami je zakázané. Terén v paddocku nemôže byť poškodený od oleja, paliva
ani iných tekutín. Všetci účastníci musia udržiavať prostredie čisté a vyhýbať sa znečisťovaniu. Všetky odpadky
musia byť vyhodené do odpadkových košov, použitý olej musí byť umiestnený do špeciálnych nádrží.

21.) Zrušenie podujatia
Pokiaľ si to okolnosti či bezpečnostné dôvody vyžadujú, môže byť podujatie preložené alebo zrušené. Za toto
organizátor nenesie zodpovednosť.
Prílohy: Časový harmonogram

Imrich Puha, v.r.

Slovakia Racing group s.r.o.

...................................................

..........................................................

Riaditeľ pretekov

Organizátor

Miloš Baláž
...................................................

Viceprezident SMF pre CPM

Schválené SMF: 06-101/2017,
dňa: 30.3. 2017

