
AMK v AČR ÚPICE – AUTOKROS RADEČ 

 

USTANOVENÍ K VOLNÉMU ZÁVODU CROSS COUNTRY 

– 1. ROČNÍK 

RADEČ U ÚPICE 2013 

 

Název podniku : Cross Country AMK Úpice 

Místo konání : Radeč u Úpice 

Datum pořádání : 19.10.2013 

 

Jedná se pouze o jednodenní závod !!! 

 

1. POŘADATEL 

Název klubu : AMK v AČR Úpice a Autokros Radeč 

Zodpovědná osoba : Pavel Melichar 

Číslo telefonu : Melichar – 777 912 500 

                          Langhamr – 737 584 469 

                          Valenta – 774 635 952 

E-mail : laangos@seznam.cz 

 

2. PRAVIDLA ZÁVODU 

1) Start - klasický enduro start s vypnutým motorem ve vlnách. 

2) V depu budou pořadatelé kontrolovat tankování (povinné tankovací 

podložky). 

3) Třída 50 ccm + 65 ccm – start s nastartovaným motorem. 

4) Na trati budou 2 tajné kontroly, aby nedošlo ke zkracování tratě. Neprojetí 

tajných kontrol – DISKVALIFIKACE!!! 

5) Hodnocení kategorií při minimálním počtu 6 závodníků. 

 

 

 

mailto:laangos@seznam.cz


3. TŘÍDY 

Objemové třídy a třídy dle ustanovení : 

- 50 ccm dvoudobé 

- 65 ccm dvoudobé 

- PROFI 

- HOBBY 

- VETERÁN 

- FICHTL 

 

4. PŘIHLÁŠKY JEZDCŮ 

Jezdci se mohou přihlásit na našich internetových stránkách, kde vyplní 

elektronický formulář a s sebou na přejímku si přinesou vyplněnou 

přihlášku, která jim bude nabídnuta ke stažení po zaregistrování na našich 

stránkách. 

Nebo telefonicky na tel. : 737 584 469, dle vypsaných tříd.  

Přihlášky ke stažení najdete na : www.amkupice.cz 

 

5. POVOLENÁ ÚČAST 

PROFI – se mohou zúčastnit držitelé mezinárodní licence enduro FIM, UEM, 

nebo „A“ a „B“ národní licence motokrosu a endura 

HOBBY – se mohou zúčastnit pouze jezdci bez licence 

VETERÁN – věk nad 40 let (včetně) 

ŽENY – licence, hobby 

 

6. TRAŤ 

Trať bude vyznačena značkami, terčíky nebo páskou z obou stran, podobně 

jako na enduro závodech. 

Trať je uzavřený okruh v terénu o délce 10 minut v jednom kole. 

Dětská trať(+ fichtl) je uzavřený okruh na autokrosové trati. 

Trénink je zakázán, jezdci mohou provést pěší prohlídku trati bez použití 

jakéhokoliv dopravního prostředku. 

Trestem za projetí trati na jakémkoliv dopravním prostředku před startem, je 

vyloučení!!! 

http://www.amkupice.cz/


Pro 50 ccm je doba závodu 2 x 10 minut, pauza 15 minut 

Pro 65 ccm je doba závodu 2 x 15 minut, pauza 15 minut 

Pro FICHTL je doba závodu 2 x 20 minut, pauza 15 minut 

Pro PROFI, HOBBY, VETERÁN a ŽENY je doba závodu 90 minut 

V případě menšího počtu závodníků bude odstartován druhý závod v délce 

50 minut. 

Oba závody budou sečteny a vyhlášen jako jeden závod. 

 

7. STARTOVNÍ ČÍSLA 

V případě shodných čísel nebo nepřidělených, budou čísla přidělena při 

přejímce a každý závodník si je samolepící páskou přilepí na motocykl. 

 

8. ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA 

Dne 18.10.2013 od 18:00hod. do 21:00hod. pro všechny vypsané třídy 

Dne 19.10.2013 od 6:30hod. do 8:00hod. pro všechny vypsané třídy 

Dne 19.10.2013 – FICHL + děti – do 10:00hod. 

Motocykly pro Cross Country mohou být typu enduro nebo motokros. Taktéž 

pneumatiky mohou být enduro nebo motokros. Motocykly enduro nemusí 

splňovat požadavky pro soutěže enduro (tzn. přední a zadní světlo, 

tachometr, houkačka atd.). Při formální a technické kontrole musí jezdec 

předložit svou licenci vydanou FMS AČR nebo své národní motocyklové 

federace a přilbu. 

 

9. PRŮBĚH ZÁVODU 

Sobota 19.10.2013 : 

8:00 hod. – rozprava 

8:30 hod. – start HOBBY, ŽENY 

11:00 hod. – start 1. kolo 50 ccm 

11:15 hod. – start 1. kolo 65 ccm 

11:30 hod. – start 2. kolo 50 ccm 

11:45 hod. – start 2. kolo 65 ccm 

12:00 hod. – start FICHTL 

12:50 hod. – vyhlášení výsledků - FICHTL, děti 



13:00 hod. – start PROFI, VETERÁNI 

16:00 hod. – vyhlášení výsledků 

 

Průběh bude upřesněn v sobotu 19. 10. 2013 do 8:00 hod., dle počtu 

startujících. 

 

10. ROZPRAVA S JEZDCI 

Rozprava s jezdci se bude konat v prostoru technické a administrativní 

přejímky v 8:00 hod.. Této porady se musí zúčastnit následující : ředitel 

závodu, všichni jezdci, kteří se zúčastní soutěže a zástupci soutěžících. 

Během této porady se projednají dotazy jezdců a všechny organizační 

náležitosti. Je v odpovědnosti každého jezdce a týmu se tohoto setkání 

zúčastnit, aby dostal všechny informace a vydané instrukce. Informace na 

tomto setkání jsou oficiální a na následky absence jednotlivých jezdců i týmů 

plynoucích z případné neinformovanosti nebude brán později zřetel. 

 

11. PŘÍJEZD DO AREÁLU  

Příjezd do areálu bude označen šipkami + GPS mapka 

 

12. STARTOVNÉ 

FICHTL, Děti – 200,-kč 

PROFI, HOBBY, ŽENY – 400,-kč 

 

 

 

 

 


