CLASSIC ENDURO PŘELOUČ 5. – 6. 8. 2022
SRAZ PŘÍZNIVCŮ TERÉNNÍCH A ENDURO MOTOCYKLŮ
Pořadatel:
Cross klub Přelouč
Pořádá parta přátel, jezdců a majitelů starších enduro strojů, vzpomínajících
na zlaté časy československého endura.

Kontakt:
Michal Griger

grigermichal@seznam.cz

tel. 724 891 616, 604 324 129

Norbert Borský

norbert.borsky@volny.cz

tel. 606 235 583

Bohumír Čáp

bohumir.cap@avia.cz

tel. 775 708 274

Místo konání:
Dirt Drift Arena Přelouč
Značená odbočka přímo u jediného mostu přes Labe v Přelouči
(šipky Excalibur Army)
Stylová roubenka (občerstvení, WC, sprchy, kemp)
Přespání v areálu: 50 Kč / osoba

Trať:
Vyznačen krátký okruh enduro charakteru (RZ) cca 15 min. Malé výjezdy, sjezdy,
přírodní pasáže, bývalý zkušební tankodrom vojenského opravárenského podniku.
Kamenitý povrch, navážka.

Zdravotnická služba:
Přítomna po celou dobu akce (sanita, čtyřkolka)

Časomíra:
Časomíra.eu – lepící čipy na přední tabulku motocyklu a helmu.

Startovné:
Jezdec účastnící se jízd po vyznačené trati:

1000 Kč / 40 EUR
Nutnost zaplacení nevratné
zálohy 300 Kč do 10. 7. 2022

Po tomto termínu nebo na místě:

1500 Kč
(Nejsme plátci DPH)

Přihlášení:
www.cmxhk.cz
Michal Griger

grigermichal@seznam.cz

tel. 724 891 616, 604 324 129

Za přihlášeného se pokládá každý až po zaplacení zálohy na účet:
222 775 004 / 0300
IBAN: CZ 29 0300 0000 000 222 775 004
Každý účastník při přejímce svým podpisem na závazných pravidlech potvrdí svoji
způsobilost, včetně zdravotní, schválené svým lékařem. Účastník dále stvrdí,
že zodpovídá za škody na zdraví a majetku způsobené jím, sobě i jiným (ostatním
závodníkům, vystavovatelům, pořadatelům, divákům).

Kategorie:
73
73/55+
83
83/55+
93

motocykly do roku výroby 1973, jezdci do 54 let
motocykly do roku výroby 1973, jezdci nad 55 let
motocykly do roku výroby 1983, jezdci do 54 let
motocykly do roku výroby 1983, jezdci nad 55 let
motocykly do roku výroby 1993, jezdci do 54 let

93/55+
Expert

motocykly do roku výroby 1993, jezdci nad 55 let
motocykly do 175 ccm, roku výroby 1983, jezdci nad 60let
+ jezdci nad 70 let s motocykly bez omezení roku výroby

70+
ČZ Enduro

jezdci nad 70 let
jen závod pravidelnosti

Pořadatel si vyhrazuje přeřadit jezdce a motocykl do kategorie dle jeho uvážení

Časový program a systém soutěže:
5. 8. 2022
Příjezd, výstava, beseda s jezdci a promítání dokumentů
ze soutěží minulého století.
14.00 – 19.00

Technická a administrativní přejímka
Na technické přejímce bude přiděleno a nalepeno startovní číslo
a čip časomíry

do 19.00 Odevzdání do uzavřeného parkoviště
19.00 Uzavření parkoviště
20.00 Rozprava s jezdci

6. 8. 2022
Po celý den VÝSTAVA nejen soutěžních, terénních a veterán motocyklů.
Prosím přivezte. Pro výstavu je vymezen prostor v parkovišti strojů před roubenkou.

6.30 – 7.00 Technická a administrativní přejímka
Odevzdání motocykl do uzavřeného parkoviště.
Nepřistavění motocyklu do 7.00 = vyloučení z jízd!

8.00 Vyvěšení startovních časů jezdců
Budou přiděleny časy do volných jízd a do každé ze 3 RZ.

8.00 Rozprava – nutná účast všech!
Připomínky k bezpečnosti, trati, organizaci!

8.30 Start jezdců dle přidělených časů
Každý jezdec bude v puštěn ke svému motocyklu 5 minut před svým časem
startu, odtlačí motocykl ke startovací bráně. Po odmávnutí ve svém čase
jezdec nastartuje a frčí do volných jízd.
Nedodržení času startu: +60 vteřin za každou započatou minutu
po daném čase!

8.30 – 10.50 Volné jízdy
11.00 – 13.00

1. RZ – enduro závod, start po 1 jezdci v daném čase

13.00 – 15.00 2. RZ
15.00 – 17.00 3. RZ
Jízdy pravidelnosti:
Porovnání časů 1. a 2. RZ. Vyhrává jezdec s nejmenším rozdílem časů.
Vyhlášeno bude prvních 10 jezdců celkem ze všech kategorií dohromady.
Rychlostní Závod Enduro RZ:
Nejrychlejší ze součtu časů všech tří RZ (+ případné trestné sekundy za nedodržení
startovních časů). Vyhlášeni první 3 v každé kategorii.
(tj. 73, 73+, 83, 83+, 93, 93+, expert, 70+)
17.30 Vyhlášení výsledků
Od 18.30 Party, hudba, pivo, maso, pokec, promítání, beseda…

Časový plán se může dle okolností změnit.
Michal Griger 1. 2. 2022

