
ZvIátnI ustanovenI
pro XXXVIII. ronik závodu motocyklii do ”Strmého vrchu"

1. Poadatel závodu: Motosport Ch'nov v AOR, Gabrielovo nám.10, 391 55 Ch'nov,
ye spolupráci s Méstem Ch'nov

2. Jede se jako voln' závod jednotlivcii bez rozdIlu kubatur
v kategoriIch: A) jezdci na motocykiech motokros a enduro

B) jezdci na motocykiech trial
C) déti do 15-ti lets motocykiem do obsahu 85 ccm
D) CZ + JAWA

3. Datum konánI: 25.9.2021 (sobota), asov' harmonogram:
PrejImka: 08:00 - 10:00 hod.
Trénink:
Rozp rava:
HlavnI závod:
VyhláenI vItézü

09:30 - 12:00 hod.
12:30 hod.
13:00 - 17:00 hod.
17:15 hod.

4. MIsto konánI: Ch'nov (u Tábora), sportovnI areal ”Na PredméstI"
5. Trat': délka 50 m

Irka: 5 m (ochranná zóna p0 ka±dé strané ëinI 1,5 m)
prevenI: 22 m, stoupánh 350
povrch: travnato-hIinit'

6. Zpüsob závodu: Vichni jezdci absolvujI 2 základnI jIzdy. Do tretI jIzdy nastoupI
pouze prvnIch 15 z kadé kategorie podle souëtu metni. Ötvrtou a pátou jIzdu pak
absolvuje jen nejlepIch 10 jezdcü (po celkovém souötu metrü ze vech trech jIzd).
Tern se potom pro v'poëet celkov'ch v'sIedkü bude nejhorI pokus ze vech pëti
jIzd krtat. Poëet postupujIcich müe poradatel upravit die poötu züöastnën'ch
jezdcü. Tato zmëna musI b't jezdcüm sdëlena nejpozdèji na rozpravé s jezdci.
Pokud jezdec s motocykiem zastavi ei jej zaCne tlaöit, poöItajI se pouze metry
dosaené souvislou jIzdou v ürovni prednIho koia. Ph vyjetI z vyznaöene traté se
poeltajI metry v mIsté vyjetI. V prIpade prüjezdu die cel'rn motocykiem dostane
jezdec bonus 2 metry (50+2 m). Ph shodé bodO p0 krtnutI nejhorIho v'sledku
rozhoduje ten krtnut', ph dalI shodé nejIepI dosaen vsIedek a ph daII shodé
pak rozhoduje poslednI jizda. V prIpade kompletnI shody se budou jezdci o umIstönI
rozjIdët. JezdcOm kategorie Trial se poöItajI metry v mIsté ”lápnutI".

7. Pihláky na mIsté v den závodu do 10:00 hod. StartovnI CIsla na dres phdélI
poradatel ph prejImce jezdcO. Startovné Cml 250, -Kë.

8. VyhláenI vltézü a slavnostnI dekorovánI prvnich péti jezdcü v kadé kategorii
probehne 15 min. po skonöeni závodu. Vichni üöastnlci závodu jsou povmnni
dodrovat aktuálni vládni protiepidemická opatrenI.

9. PoadateIsky sbor:
Reditel závodu:
Hlavnl poradatel:
Hlavni rozhodöl:
Zpracovánl v'sledkü
Zdravotnická sIuba:

Bc. Even Zadrail
Jirl Jirkü
Petr Potunik
Josef Vandëllk
MUDr. Jana Stañková

MOTOSPORT CH''NOV v AR
St?ed15k0 motOkrOS'

GabrielOvo nárnëst 1SMS

391 55 Chfl

Mobi':

V Ch'nové, dne 22.9.202 1 Bc. Even Zadra±il, reditel závodu


