


Dráha, sektory ...



Vozíky Motorky

prístup pre motorky a tímy z 

paddocku



60

RÝCHLOSTNÝ LIMIT V BOXOVEJ 
ULIČKE

začiatok

koniec



je prísne zakázané prekračovať bielu čiaru 
jazdcom vychádzajúcim z boxovej uličky



KVALIFIKAČNÝ TRÉNING A ŠTARTOVÝ 
ROŠT

1x 25 min. v 
sobotu

kvalifikačný 
tréning

115 % 
najrýchlej-

šieho

kvalifikačný

limit pre 
AA a MSR

limit pre 
125-ky a 
národné 
poháre

120 % 
najrýchlej-

šieho

písomná 
žiadosť 

riaditeľovi 
najneskôr 

70 min 
pred 

pretekmi

ak nedo-
siahnem 

limit ?

podľa časov 
z 

kvalifikácie

štartový 
rošt pre 1. 

preteky

podľa 
časov z 

kvalifikácie 
alebo 1. 

pretekov 

štartový 
rošt pre 2. 

preteky



5 min. tabuľa – preteky budú vyhlásené za mokré 
alebo suché

ŠTARTOVÁ PROCEDÚRA

výjazd z boxovej uličky bude otvorený na 5 minút

začne odpočítavanie 5,4,3,2,1 a výjazd sa zatvorí

3 min. tabuľa –15 sek. na odstránenie ohrievačov 
pneumatík (aj v boxovej uličke!) Nasadiť prilby.
Všetci okrem jedného mechanika a dáždnika musia preč

1 min. tabuľa - naštartovať motocykel a všetci 
opustiť rošt

30 sek. tabuľa - žiadna ďalšia pomoc, ak problém 
pretrváva motocykel sa urýchlene odtlačí do 
boxovej uličky

pole 

position

štartový rošt 3,3,3
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čísla radov

mávaná zelená vlajka –
štart zahrievacieho kola

tabule s trestami budú tiež 
ukazované z tohto miesta

moment štartu je zhasnutie 
červených svetiel ! 

štart pretekov : červené svetlá 
sa rozsvietia na 2 až 5 sekúnd



Odložený štart

Problém ! 

ak po návrate 
na štartový rošt 

nastane 
problém 

(zhasnutý 
motor alebo 

niečo iné 
ohrozujúce 

štart)

čo robiť ? 

výrazne mávať 
rukou a 

upozorniť
štartéra

ak sa štartér
rozhodne štart 

odložiť, 
rozsvietia sa 
žlté blikajúce 

svetlá, ukáže sa 
tabuľa „START 

DELAYED“            
a štartová 
procedúra 
začne od 1. 

min. (5 min. )

jazdec, ktorý 
zapríčinil 
odloženie 

štartu bude 
odtlačený do 

boxovej uličky, 
odkiaľ sa môže 

pripojiť do 
pretekov

čo štartér ? čo s jazdcom ?
1 2 3 4



Reštart prerušených pretekov

(skrátená štartová procedúra)

po návrate do 
boxovej uličky 
sa oznámi čas 
reštartu - cca 10 
m. od červenej

čas do otvorenia 
sa bude 
odratúvať 
tabuľami v 
boxovej uličke 

výjazd z 
boxovej 
uličky sa 
otvorí na 

60 sek. 

po uzavretí 
výjazdu z PL 
ohrievače pneu
na moto v PL 
odstrániť

na rošt smie iba 
jeden mechanik, 
zistí a ukáže 
štartovú pozíciu 
a opustí rošt

rošt bude 
zostavený 
podľa 
výsledkov z 
prvej časti

zastaviť s 
motorom v 
chode, na rošte 

od 30 sek.  

tabule

zelenou vlajkou 
do zahrievacieho 
kola a nový štart



EXTRA 
TRÉNING 
V 
PRÍPADE 
ZMENY 
POČASIA

02
výjazd z boxovej uličky bude otvorený na 10 min. a 
čas otvorenia sa bude odratúvať tabuľami 
10,5,4,3,2,1

01

03
jazdci môžu počas tejto doby odjazdiť viac 
zoznamovacích kôl, avšak iba cez boxovú uličku. 
Prejazd cez štartový rošt je zakázaný.

04 ďalej klasická štartová procedúra

použije sa ak žiadna z jázd (tréning, warm-up, 1 
preteky) nebola označená ako „mokrá“

05
ak k dažďu dôjde počas pretekov alebo štartovej 
procedúry a platí bod 1 – jazdci vojdú do PL a odráta sa 
5 min. po otvorenie PE – pokračuje sa od druhého bodu

06 dotankovať sa smie iba v boxovej uličke



tresty v pretekoch

ride through

drop of position



118 m

šachovnicová vlajka bude mávaná zdvojene

platí vlajka za cieľovou čiarou

štartová čiara

cieľová čiara



pod kontrolou traťových 
komisárov po kvalifikácii 

a pretekoch

PARC 
FERMÉ



riadiaca veža, 
race control, jury

medical 
centre  

a  servis

výsledkový servis a 
oficiálna tabuľa 

je umiestnená v paddocku 
pri vchode do riadiacej veže



VYHLASOVANIE VÍŤAZOV

bude po každých pretekoch



z dôvodu pandemickej situácie 
žiadam dodržiavať : 




