Propozice Bobeš Cup 20. 7. 2019
Hobby závody sidecar a čtyřkolek pořádané Sajdkárkros klubem Benátky nad Jizerou
v AČR.
Závod se uskuteční na sajdkárkrosové trati ve Kbele.
Pojištění závodu a lékařský dohled jsou zajištěny.
Do parkoviště závodních strojů je možné najíždět od pátku 19. 7. 2019
Administrativní přejímka průběžně od 19. 7. 2019 17:00 do 20. 7. 2019 8:00
Každý účastník (resp. zákonný zástupce) při ní podpisem potvrdí souhlas s podmínkami
závodu.
Startovné: 800,Obvyklé startovné jsme nuceni navýšit kvůli zvýšeným nákladům na přípravu a kropení
trati v horkém a suchém počasí.
Orientační časový harmonogram (bude se měnit podle počtu účastníků):
Délka jednotlivých jízd se bude řešit dohodou na místě!
20. 4. 2019 - sobota
8:00 - 12:00 tréninkové jízdy všech kategorií side i quad
Od cca 12:30 hodnocené jízdy všech kategorií side i quad
Vypsané kategorie čtyřkolek (omezení věku je bráno včetně):
•
•
•
•
•
•
•

Děti – od 5 do 12 let, stroje do 125ccm s neupravným motorem
Junior 1 – od 7 do 14 let, stroje do 250ccm do 25koní (jednoduše, ne stavby a
jiné přešponované stroje)
Junior 2 – od 7 do 14 let, stroje do 250ccm (libovolné rámy i motory)
Ženy – ženy a dívky bez omezení věku a strojů
Hobby – od 14 let, libovolné stroje (sportky i pracáky), možnost startu
handicapovaných jezdců
Veterán – od 40 let, libovolné stroje (sportky i pracáky), možnost startu
handicapovaných jezdců
Profi – od 14 let, pouze sportovní čtyřkolky, odpovídající schopnosti a výdrž

Vypsané kategorie side (omezení věku je bráno včetně):
•
•
•

Hobby – jezdci i spolujezdci od 16 let
Veterán – jezdci od 40 let (včetně) spolujezdci od 16 let
Profi – jezdci i spolujezdci od 16 let, odpovídající schopnosti a výdrž

Měřené jízdy všech kategorií kromě profi se jedou na 10 minut + 1 kolo
Měřené jízdy kategorií profi se jedou na 18 minut + 2 kola
Kategorie budou v případě potřeby a malého počtu účastníku slučovány do jízd tak, aby
byla zachována maximální bezpečnost účastníků. Slučování nemá vliv na hodnocení
jednotlivých kategorií. Změna časů, trvání a počtu jízd vyhrazena.
Podmínkou účasti je používání předepsaných ochranných pomůcek, zejména přilby,
motokrosové obuvi, chrániče hrudníku, ochranných brýlí a rukavic.
Na trať budou vpuštěny pouze stroje v odpovídajícím technickém stavu, tak aby nedošlo
k ohrožení zdraví účastníků a poškozování životního prostředí.

Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a chovat se v souladu s normami
chování. Opakované neuposlechnutí pokynů a hrubé porušování dobrých mravů může
vést k okamžitému vyloučení z akce a vykázání z areálu.

