POSEBNI PRAVILNIK
ZA 4. MOTOKROS POKAL EKIP
''MEMORIAL FRANCA FINGUŠTA''
Ki bo:
V:
Na progi:

11. junija 2017
Radizelu
RADIZEL

1. ORGANIZATOR
AMD Orehova vas
Orehova cesta 26,
2312 Orehova vas
Tel:
Mail

02/2 60 56 111
INFO@OREHOVA-VAS.COM

2. VODSTVO TEKMOVANJA
Žirija:
Predsednik:
Direktor dirke:
Sekretar žirije:
Vodja sodniške službe:
Vodja tehnične službe:
Vodja zdravniške službe:
3. PROGA
Naziv:
Dolžina:
Minimalna širina

Plohl Ivan
Furh Aleš
Herman Jakolič
Kuzma Srečko
Brdnik Aljoša
tba

Radizel
1550 m
6m

4. TEKMOVANJE
Tekmovanje bo organizirano v skladu s pravilniki za motokros AMZS, FIM, FIM Europe in tem
posebnim pravilnikom.
Na tekmovanje se prijavi ekipa treh tekmovalcev, ki bodo tekmovali v razredih MX1, MX2 in
MX3.
Ekipo sestavljajo trije vozniki. Vsak nastopa v svoji kategoriji. Odločitev, v kateri kategoriji bo
voznik nastopal, mora podati na tehničnem pregledu. Na tehnični pregled mora priti skupaj
celotna ekipa.
Za rezultat se šteje seštevek petih najboljših rezultatov ekipe. Najslabši rezultat se briše.
Točkovanje je sledeče.
1. mesto
1 točka
2. mesto
2 točki
3. mesto
3 točke
4. mesto
4 točke
5. mesto
5 točk
6. mesto
6 točk
… itd.
Zmagovalec je tista ekipa, ki zbere najmanj točk.
5. RAZREDI
MX1 motorji od prostornine 125 2T do 670 4T
MX2 motorji od prostornine 125 2T do 670 4T
MX3 motorji od prostornine 125 2T do 670 4T

6. MOTORJI IN OPREMA
Motorji in oprema morajo ustrezati pravilniku Pokalnega tekmovanja in rekreativnega
tekmovanja v motokrosu AMZS in FIM tehničnega pravilnika.
7. TEKMOVALCI
Na motokros pokalu ekip lahko nastopajo vozniki s tekmovalno licenco AMZS Šport za panogo
motokros, slovenski rekreativni vozniki, tuji vozniki z licenco nacionalne panožne zveze in
startnim dovoljenjem in tuji vozniki brez licenc.
Za nastop v posamezni kategoriji veljajo starostne meje pravilnika Pokalnega in rekreativnega
tekmovanja v motokrosu.
Nezgodno zavarovanje bo možno skleniti ob prijavi, v višini 12 €.
Organizator se lahko odloči, da izbranim tekmovalcem omogoči nastop s t.i. ''Wild Card''.
8. PRIJAVE
Prijave je potrebno poslati najkasneje do 7. junija 2017 na e-naslov
aljosabrdnik@yahoo.com
Dodatne informacije: Aljoša BRDNIK, tel. 040 555 900
Prijava mora vsebovati imena in priimke vseh treh voznikov ekipe, znamko motorja in kategorijo,
v kateri posamezni voznik nastopa, doda se lahko ime ekipe.
Prijavnina za ekipo treh voznikov znaša 100 EUR.
Minimalno število prijavljenih ekip za izvedbo tekmovanja je 10.
9. NAGRADE
Organizator bo najboljšim ekipam podelil pokale in praktične ali denarne nagrade, nagradni
sklad bo določen najkasneje dva dni pred dirko.

Direktor dirke:

ALEŠ FURH

Pravilnik je potrjen pod številko: 11062017/MXP-E01
V Ljubljani, dne: 26.5.2017

