
         

 

Z V L Á Š T N Í   U S T A N O V E N Í 
 

Typ podniku:  Jihočeský Krajský přebor (JČ KP) + VVL Cup v motokrosu 2021 

Číslo podniku:  220/830 

Místo podniku:         Kaplice  

Datum pořádání:      19.9.2021 
 

VYPSANÉ TŘÍDY JČ KP + trvání rozjížděk: 
a) JČ KP v třídě 85ccm (vč. 65ccm)  15 min. + 2 kola 
b) JČ KP ve třídě MX2    20 min. + 2 kola 
c) JČ KP ve třídě MX1    20 min. + 2 kola 
d) JČ KP ve třídě VETERÁN    15 min. + 2 kola 
e) JČ KP ve třídě AMATER MX2  15 min. + 2 kola 
f) JČ KP ve třídě AMATER MX1  15 min. + 2 kola 

Vypsána je též třída 50ccm (pouze v rámci VVL Cup) na 7 min. + 2 kola 

VĚKOVÉ HRANICE v závislosti na jednotlivých kubaturách: 

Tř. 85 ccm dvoutakt  65-85 ccm 7 – 15 let  čtyřtakt 75-150 ccm 12-15 let 

Tř. MX2 dvoutakt 100-250 ccm od 13 let  čtyřtakt 175-250 ccm od 14 let 

Tř. MX1 dvoutakt 175-500 ccm od 15 let  čtyřtakt 290-650 ccm od 15 let 

Tř. VETERÁN motocykly dle podmínek „MX1 a MX2“ od 40 let věku jezdce 

Pro určení dolní věkové hranice je rozhodující den narození jezdce. Pro určení horní věkové hranice je 
rozhodující rok narození, v němž jezdec dosáhne požadovaného věku. Ve třídě Veterán rozhoduje rok 
narození jezdce. Dosáhne-li jezdec v daném roce věku 40 let, může jet třídu Veterán již od začátku sezóny. 
 

1. TRAŤ 
Název tratě: Blanská kotlina 
Popis tratě:  1631 metrů dlouhá motokrosová trať s převýšením 37 metrů 

Minimální šířka:  6 m  

Nejbližší město: Kaplice 

GPS souřadnice: 48°44'29.762"N 14°30'19.089"E 
 
 

 

 



2. POŘADATEL 

Název klubu:      AMK v AČR Kaplice 
Sídlo:        Malšské údolí 301, 38241 Kaplice 

Zodpovědná osoba:    Blanka Vaněčková 

Telefon:     775 731 911 

E-mail:      niki.k@seznam.cz 

3. OFICIÁLNÍ ČINOVNÍCI 
Ředitel seriálu, předseda Jury:  Bc. Evžen Zadražil 

Ředitel závodu:    Blanka Vaněčková 

Hlavní pořadatel závodu:   Nikola Klečková  

Hlavní technický komisař:   Václav Vácha 

Hlavní časoměřič:     František Boček 

Ostatní činovníci: 
Hlavní lékař závodu:    MUDr. Lumír Mraček 

Podnik bude konán v souladu se Všeobecným sportovním řádem FMS AČR a těmito Zvláštními ustanoveními, 
která byla zkontrolována a schválena vedoucím střediska SMS Jižní Čechy. Podnik bude uspořádán podle 
NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR - N 031, N 048 a Příloha platná pro SMS N 041. 

4. PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky na závod se uskuteční až na místě (v předvečer závodu a v samotný den závodu do 9:00 hod.). 

5. KONTROLA OKRUHU 

Kontrolu a převzetí okruhu provede člen Sportovní komise SMS Jižní Čechy den před podnikem.  

6. POVOLENÁ ÚČAST 

Závodu JČ KP se mohou zúčastnit jezdci – držitelé licencí AČR pro motokros a enduro. Startovní čísla jsou 
přidělena na základě nominace JČ KP 2021 a VVL Cup 2021.  
Držitelé oficiálních licencí vydaných jinými zahraničními motocyklovými federacemi či licencí FIM a FIM Europe 
pro motokros vydaných prostřednictvím jiné členské federace v rámci FIM musí společně s platnou licencí 
předložit v souladu s řády i povolení startu své vysílající federace. 

7. VKLADY 
Vklad pro jezdce (startovné + pojištění) je 700CZK. V případě startu jezdce v další třídě je vklad (doplatek) 
100CZK. 

8. ROZPRAVA S JEZDCI - OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA: 

Této porady se musí zúčastnit následující osoby: sportovní komisař, ředitel závodu, vedoucí lékař a všichni 
jezdci, kteří se zúčastní závodu. 
Během tohoto setkání se budou projednávat náležitosti, které se týkají tratě a její bezpečnosti. 

Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání zúčastnit, aby mohl dostat všechny informace a 
vydané instrukce. Informace na tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů 
plynoucí z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. Sportovní komisař není povinen zdvojovat 
předávání těchto informací ještě jinými způsoby, např. rozhlasovým hlášením či obcházením subjektů v depu. 
Pro sdělení všech oficiálních informací je v prostoru jezdeckého depa umístěna oficiální vývěska. 

Zároveň je nutné dodržovat pokyny související s hygienickými opatřeními proti  COVID–19, které jsou 
v současnosti v platnosti na území ČR. Samozřejmě je třeba brát zřetel i na aktuální omezení, která se mohou 
v souvislosti s vládními nařízeními měnit. Informační tabule s těmito pokyny budou umístěny na viditelných 
místech v prostoru areálu. 

9. ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU 

Základní varianta časového harmonogramu je přílohou č.1 a nedílnou součástí těchto Zvláštních ustanovení.  



 

 

10. BODOVÁNÍ ZÁVODU 
Body budou uděleny jezdcům v jednotlivých třídách za každou jízdu takto: 

1. místo  25 bodů  11. místo  10 bodů 
2. místo  22 bodů  12. místo    9 bodů 
3. místo  20 bodů  13. místo    8 bodů 
4. místo  18 bodů  14. místo    7 bodů 
5. místo  16 bodů  15. místo     6 bodů 
6. místo  15 bodů  16. místo    5 bodů 
7. místo  14 bodů  17. místo    4 body 
8. místo  13 bodů  18. místo    3 body 
9. místo  12 bodů  19. místo    2 body 
10. místo  11 bodů  20. místo    1 bod 

 
Do celkového pořadí JČ KP se započítávají všechny výsledky. 

11.POJIŠTĚNÍ 

Podpisem formuláře přihlášky do závodu jezdec potvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky 
FMS AČR. Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu podle článku N 110.1 Všeobecného 
sportovního řádu FMS AČR. Pořadatel se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, 
jeho příslušenství a dílu, vzniklého při nehodě, ohni nebo jiných případech. 
Název pojišťovny pořádajícího subjektu:  Platinum Consulting 
Číslo pojistky:                 400046134 

12. PROTESTY A ODVOLÁNÍ 

Podání protestu i odvolání se řídí zněním čl. N 4 Disciplinárního a arbitrážního rádu FMS AČR. Všechny 
protesty musí být předloženy písemně řediteli závodu nebo sportovnímu komisaři a doloženy poplatkem 
5.000,- Kč. Protesty proti výsledkům musí být předloženy písemně řediteli závodu do 30 minut po vyvěšení 
výsledků. 
Protesty na motocykl musí být vedle poplatku za protest doloženy navíc kaucí 4.000,- Kč (dvoutaktní motocykl) 
případně 10.000,-Kč (čtyřtaktní motocykl). Protesty na palivo musí být doloženy navíc kaucí 10.000,-Kč. 

13. CESTOVNÍ NÁHRADY A CENY 

Cestovní náhrady se nevyplácí. Prvních pět jezdců v každé hlavní třídě JČ KP na daném podniku bude 
odměněno pohárem. Ve zvlášť hodnocených třídách Veterán 50+ a Veterán 60+ pak pouze první tři jezdci. 

14. KAMERY 
Zakazuje se umístění kamer na jezdci (helma, hrudník, atd.) Technický komisař se souhlasem ředitele 
závodu může udělit výjimku umístění kamery na motocyklu. 

15. VÝKLAD TĚCHTO ZVLÁŠTNÍCH USTANOVENÍ 

Výklad těchto Zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci ředitele závodu.  
 

V Kaplici, dne 16.9.2021           
    

Blanka Vaněčková v.r. , ředitel závodu 

 

Schváleno vedoucím střediska SMS Jižní Čechy dne 16.9.2021  
 

Evžen Zadražil v.r.,  vedoucí střediska SMS Jižní Čechy 

 

 



 

 

Příloha č. 1: Časový rozvrh závodů 

Administrativní a technická přejímka:  
sobota, 18.9.2021 18:00 - 21:00 hod. 
neděle, 19.9.2021 06:30 - 09:00 hod.   
 
Volný trénink: 
7:30 - 7:45 Veterán  
7:50 - 8:05 Hobby MX1 
8:10 - 8:25 Hobby MX2 
8:30 - 8:40 50ccm 
8:45 - 9:00 85ccm 
9:05 - 9:20 MX2 
9:25 - 9:40 MX1 
 
09:45 - rozprava s jezdci (u oficiální vývěsky závodu) 
 
Měřený trénink (kvalifikace): 
10:00 - 10:15 Vetreán  
10:20 - 10:35 Hobby MX1 
10:40 - 10:55  Hobby MX2 
11:00 – 11:10 50ccm 
11:15 - 11:30 85ccm 
11:35 - 11:55 MX2 
12:00 - 12:20  MX1 
 
První finálové jízdy: 
13:00 - 13:20 Veterán 15 min. + 2 kola 
13:25 - 13:45  Hobby MX1 15 min. + 2 kola 
13:50 - 14:10  Hobby MX2 15 min. + 2 kola 
14:15 - 14:25 50ccm    7 min. + 2 kola 
14:30 - 14:50  85ccm  15 min. + 2 kola 
14:55 - 15:20  MX2  20 min. + 2 kola 
15:25 - 15:50  MX1  20 min. + 2 kola 
 
Druhé finálové jízdy: 
16:05 - 16:25 Veterán 15 min. + 2 kola 
16:30 - 16:50 Hobby MX1 15 min. + 2 kola 
16:55 - 17:15 Hobby MX2 15 min. + 2 kola 
17:20 - 17:30 50ccm    7 min. + 2 kola 
17:35 - 17:55 85ccm  15 min. + 2 kola 
18:00 - 18:25 MX2  20 min. + 2 kola 
18:30 - 18:55  MX1  20 min. + 2 kola 
 
19:00 - Vyhlášení vítězů závodu 
 
 
V případě, že ve třídách MX2 a MX1 nebude dohromady přihlášeno více jak 40 jezdců, mohou být 
třídy spojeny (bodování bude vždy zvlášť). To samé platí i pro třídy Hobby MX2 a Hobby MX1! 
 
 

 

         Schváleno: Evžen Zadražil v.r. 


	GPS souřadnice: 48 44'29.762"N 14 30'19.089"E

