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

PIONIERcross-východ

Kysak 14.06.2014

Triedy: Klasik, Tuning, Špeciál

Organizátor: Vysoká škola bezpečnostného managmentu

Stredisko preteku je umiestnené: Výcvikový areál VŠBM Kysak
N: 48°51'00.5" 
E: 21°12'30.7" 

Hlavní  činovníci:

Čestný riaditeľ preteku:  Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc.

Riaditeľ preteku:  Viktor(krampus) Havlina

Zástupca riaditeľa: Ondrej Jamnický

Propagácia: Peter Lošonczi, Jaro(harly)Jerga, Andrej Pavlík

Sekretariát: Iveta Fabianová, Zdenka Deylová

Športový komisár: Martin Franko

Technický komisár: Viktor Havlina

Zdravotný dozor: dtb 

Časový harmonogram:

Organizátor si vyhradzuje právo meniť tento harmonogram vzhľadom na poveternostné podmienky 
a počet účastníkov podujatia.

Technické a administratívne preberanie  8:30 -10:30

Tréning:                                                    9:30 – 10:45

I.jazdy                                                      11:00

II.jazdy                                               cca 12:30

Vyhlásenie víťazov:                                  14:00



Trať:

Trať je vyznačená ako uzavretý okruh s trávnato- hlineno-skalnatým podkladom v dĺžke asi 300m 
s max. prevýšením 15m, Doba jazdy je 10 min+1kolo pre všetky kategórie.

Účasť jazdcov:

Preteku sa môžu zúčastniť osoby 12.r a staršie, horná hranica veku nie je ohraničená, taktiež na 
pohlaví nezáleží. Osoby mladšie ako 18 r. musia mať prítomného súhlasného zákonného zástupcu.

Registrácia-preberanie:

Každý z jazdec sa dostaví s motocyklom najprv na TK, kde na základe rozsahu úprav motocykla bude 
zaradený do jednej z vypísaných kategórií, zároveň obdrží farebné označenie.

Pri registrácii podpíše súhlas s podmienkami preteku. (Do 18r.- zákonný zástupca)

Štartovné je  5.- Eur !!!

Štartové čísla:

Ak už jazdec absolvoval akýkoľvek pretek pionierov a má na svojom stroji št.č. alebo na bielom tričku, 
bude mu toto číslo akceptované, avšak za podmienky, že svoju účasť nahlási mailom na ....................

alebo SMS na číslo ..............................,  ostatní „prvojazdci“  musia mať so sebou biele tričko, kt. sa 
označi pri registrácii v poradí ako prišli.

Hodnotenie:

Hodnotia sa obidve jazdy spôsobom:  1.- 10b, 2.-9b........10.- 1b.. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepšie 
umiestnenie v II. jazde

Vyhodnotených a odmenených bude prvých 5.miest v každej kategórii.

 Ubytovanie : možnosť kempovania v areáli VŠBM

 
Pohonné hmoty:

Nie sú zabezpečené v stredisku. Najbližšia ČS ( AGIP) sa nachádza  cca 15 km na D1 smer Prešov-
Košice, Košice-Prešov.

Environmentálne nariadenia:
Umývanie motocykla mimo priestor určený usporiadateľom je zakázané.!

V Kysaku dňa: 03:06:2014

.


