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1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY   
 

Všetky členské národné federácie FIM majú možnosť zúčastniť sa tohto svetového 

seriálu s vlastnými súťažami, ktoré však budú musieť splniť nasledovné podmienky, aby 

mohli byť zahrnuté do svetovej série FIM MiniGP. 

 
 TYP podujatia: 

 Národné: organizované  jednou alebo viacerými  FMN s názvom Národný pohár  
MiniGP. 

 Regionálne*: organizované rôznymi FMN alebo prostredníctvom nich, s názvom  
Regionálny pohár MiniGP. 

 Kontinentálne: organizované kontinentálnou úniou alebo prostredníctvom nej  
s názvom Kontinentálny pohár MiniGP. 

 Každý národný / regionálny / kontinentálny pohár sa môže jazdiť spolu s inými  

motocyklovými súťažami, ale mala by to byť prvá/ hlavná  trieda podujatia. 

 Motocykel: OHVALE GP-0 160 4-rýchlostné motocykle, s jednovalcovým motorom  

 Vek účastníkov: 10-14 rokov 

 Minimálny vek: jazdec sa nemôže zúčastniť, pokiaľ nedosiahol vek 10 rokov  

 Maximálny vek: jazdec môže pokračovať v účasti až do konca roka, v ktorom  
dosiahne vek 14 rokov  

 Okruhy:  viď časť 2.1. tohto dokumentu. 

 Vybavenie jazdcov: viď časť 2.2. tohto dokumentu. 

 Podujatia: viď časť 2.3. tohto dokumentu. 

 Počet účastníkov: na to aby mohol byť seriál platný, musí sa ho zúčastniť min.15 jazdcov. 

 Športové & technické predpisy: vytvoria sa celosvetové štandardné predpisy  
s minimálnymi požiadavkami, ktoré musia všetky pohárové podujatia spĺňať.  

 Pirelli bude oficiálnym dodávateľom pneumatík pre všetky svetové série FIM MiniGP  
(národné, regionálne, kontinentálne a svetové finále) so štandardnou alokáciou  
na každé podujatie.  

 Všetky súťaže, ktoré chcú byť zaradené do série FIM MiniGP v roku 2021, musia:  

 uskutočniť svoje prvé podujatie najneskôr do júla 2021  

 posledné podujatie by sa malo konať najneskôr 17. októbra 2021. 

 Všetky požiadavky musia byť predložené na FIM najneskôr do 31. marca 

2021. Po tomto termíne FIM rozhodne, ktoré súťaže budú vybrané ako súčasť 

svetovej série FIM MiniGP 2021.  

 V prípade, že národné federácie už organizujú súťaž, ktorá spĺňa požiadavky 

FIM a chcú byť súčasťou svetovej série FIM MiniGP, musia taktiež poslať 

požiadavku na FIM. 

 
* Výraz „Regionálny“ sa vzťahuje na skupinu 2 alebo viacerých národov. Nie je tým myslený región v rámci krajiny.



2021 PARTICIPANTS GUIDE 

3 of 13 

 

 

 
 

2. TECHNICKÉ KRITÉRIÁ   

2.1. PREDPISY PRE OKRUHY 

 Preteky sa budú konať na okruhoch, ktoré spĺňajú minimálne kritériá FMN.

 FMN budú zodpovedné za homologizáciu okruhu, avšak plán okruhu musí byť 

predložený na FIM

 Povinné požiadavky:

 Musí to byť permanentný kartingový alebo miniracing okruh. 

 Minimálny dĺžka: 700m 

 Minimálna šírka: 7m 

 Musia byť štartovacie svetlá  (preteky sa nemôžu štartovať vlajkami). 

 Minimálne požiadavky na lekárske zabezpečenie: 

 Musia byť v súlade s minimálnymi zákonnými požiadavkami danej krajiny 

 Avšak minimum je: 1 sanitky a 2 zdravotníci 

 Minimálne zabezpečenie trate: 

 Musí byť zabezpečený dostatočný počet vlajkových a traťových 

maršalov, aby boli schopní pokryť celú trať.  

 Každá časť trate musí byť dosiahnuteľná traťovými maršalmi, žiaden 

úsek trate nesmie zostať nepokrytý.  

 K dispozícii musí byť dostatočný počet vlajok a hasiacich prístrojov.  

 Musí byť elektronický časomeračský servis. 

 Odporúčané kritériá:

 Minimálna dĺžka hlavnej rovinky: 100m. 

 Vzdialenosť medzi 2 susediacimi úsekmi trate: minimálne 5m. 

 
V každom prípade musí byť okruh v súlade s minimálnymi (bezpečnostnými) normami 

stanovenými národnými zákonmi / pravidlami krajiny, v ktorej sa dané podujatie koná.  
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2.2. VYBAVENIE JAZDCOV 

  Jazdci musia byť vybavení kompletnou sadou nepoškodeného bezpečnostného 

pretekárskeho vybavenia:

 Všetko vybavenie musí byť v súlade s národnou homologizáciou 

 Všetko vybavenie musí byť v dobrom stave a FMN/CONU sú zodpovedné za 

kontrolu dodržiavania tohto nariadenia. 

 Každý jazdec musí mať oblečené nasledovné: 

 Jednodielna kožená kombinéza (dvojdielne nie sú povolené) 

 Pretekárske čižmy 

 Pretekárske rukavice 

 Chránič chrbta a hrudníka 

 Prilba (celo-tvárového typu) 

 

2.3. FORMÁT PODUJATIA 

 Minimálne 4 podujatia s minimálne 8 pretekmi musia byť zahrnuté do kalendára 

šampionátu.

 Každé podujatie bude zahŕňať minimálne:

 2 voľné tréningy 

 2 kvalifikačné tréningy 

 2 preteky 

 Tieto budú trvať minimálne 15 minút. 

 Prosím berte do úvahy, že finálové preteky budú trvať približne 15 minút. 

 FMN/CONU môžu pridať ďalšie. 

  Tréning jazdcov a oboznamovanie sa s traťou bude povolené kedykoľvek na 

ktoromkoľvek okruhu za nasledovných podmienok:

 Takáto aktivita na trati nie je povolená do 7 dní pre podujatím MiniGP 

organizovanom na danom okruhu pokiaľ to nepovolí organizátor/činovník 

súťaže (FMNR/CONU/promotér). 

 Zahŕňa to i súkromné testovania a účasť na organizovaných podujatiach  na 

danom okruhu počas tohto obdobia. 

 Ak sa v dňoch pred začiatkom podujatia budú konať neoficiálne tréningy, 

môžu byť povolené, iba ak sú otvorené pre všetkých účastníkov súťaže. 

 Každá FMNR/CONU bude zodpovedná za stanovenie svojich vlastných 

obmedzení testovania/tréningov a za zabezpečenie dodržiavania týchto 

obmedzení u všetkých jazdcov, aby sa zachovala rovnosť a zabezpečila 

cenovo dostupná účasť na súťaži. 
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3. PLÁN  
Jazdcom, ktorí sa zúčastňujú MiniGP pohárov budú ponúknuté nasledovné možnosti: 

 Národná a kontinentálna úroveň: najlepší jazdci z Národného poháru MiniGP budú 

mať  (podľa ich národnosti alebo geografickej oblasti) priamy postup do ATC výberu 

a možnosť účasti v BTC, NTC alebo ETC.*

 Svetová úroveň: Šampióni každého Národného pohára MiniGP dostanú príležitosť 

zúčastniť sa finále svetovej série FIM MiniGP, ktoré sa uskutoční v týždni 

záverečného podujatia majstrovstiev sveta FIM MotoGP. Víťaz finále svetovej série 

FIM MiniGP si zabezpečí miesto v jednom z programov Road to MotoGP.*

*Podmienkou je, aby jazdec spĺňal kritériá minimálneho veku ako aj kritéria ohľadom pôvodu (krajina, región, kontinent). 

 

4. PROPAGÁCIA  

 MiniGP súťaže organizované v krajinách, kde sa konajú podujatia MotoGP alebo 

MS SBK, sa môžu konať v rámci týchto šampionátov pri dodržaní nasledovných 

podmienok:  

 Na okruhu alebo v jeho blízkosti je kartingová trať. 

 Táto kartingová trať sa nepoužíva ako parkovisko a ani nie je inak potrebná 

pre chod podujatia MotoGP/MS SBK. 

 Kým neskončí COVID-19 pandemická situácia, bude platiť aj nasledovné: 

 MiniGP poháre budú môcť byť súčasťou MotoGP/MS SBK, ak to 

dovolí vývoj pandémie a ak to schváli vláda danej krajiny a príslušné 

orgány.  

 Priebeh MiniGP súťaže musí byť mimo MotoGP/MS SBK depa a 

účastníci MiniGP súťaže nebudú mať žiadny prístup do tohto 

depa. 

 Podujatie bude mať primeranú mediálnu publicitu a poskytne MiniGP poháru 

príležitosť predstaviť šampionát komunite MotoGP/MS SBK. (Taktiež v súlade s  

vývojom pandémie). 
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5. OHVALE   

 OHVALE bude oficiálny a jediný motocykel svetovej série FIM MiniGP.

 Motocykel bude OHVALE GP-0 160 s veľkosťou kolies 10”.

 Účastníkom všetkých národných seriálov, ktoré budú spĺňať kritéria FIM, bude 

ponúknuté nasledovné:

 Cena za 1 motocykel 2,900 € + DPH + náklady na prepravu. 

 Motor 250 € + DPH + náklady na prepravu. 

 Nasledujúce náhradné diely budú pre účastníkov zdarma a budú zahrnuté do 

predaja motocykla: 

 Chránič bŕzd Acerbis 

 Sada karburátora PE28 

 Sada krytu kľukovej skrine, zadné svetlo a pena na nádrž (predpisy FIME) 

 Všetky motocykle sa budú predávať s uzavretým motorom, aby sa zabezpečili 

rovnaké technické podmienky v rámci seriálu. 

 Oblečenie s grafikou šampionátu. 

 Sada nálepiek s logami šampionátu (viď časť 7.2). 

 Motocykle si účastníci prevezmú priamo od miestneho oficiálneho predajcu OHVALE. 

*Na účastníkov, ktorí už majú vlastný motocykel, sa vzťahujú body 2 až 7. 

 Miestny oficiálny predajca OHVALE bude prítomný na každom podujatí s náhradnými  
dielmi a technickým servisom.

 OHVALE bude prítomné aj na svetovom finale FIM MiniGP:

 s technickou a mechanickou podporou 

 účastníkom finále zo zámoria poskytne OHVALE motocykel zdarma (bez 

náhradných dielov a opráv). 

 Účastníci budú musieť mať logo OHVALE na motocykli (viď časť 7.2).
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6. PIRELLI   

 Pirelli bude oficiálny a jediný dodávateľ pneumatík svetového seriálu FIM MiniGP.

 Všetci účastníci budú musieť jazdiť na pneumatikách Pirelli „slick“ alebo „wet“.  
Zmiešané pneumatiky nebudú povolené.

 Pirelli ponúkne špeciálnu cenu účastníkom seriálu: 
 
 

 Cena za 
sadu* 

Cena za prednú 

pneumatiku* 

Cena za zadnú 

pneumatiku * 

„Slick“ alebo „wet“ - celosvetovo 140 EUR 66 EUR 74 EUR 

„Slick“ alebo „wet“ - USA 215 USD 101 USD 114 USD 

 
* Všetky ceny sú uvedené bez DPH. 

 
 Budú tri možnosti zabezpečenia pneumatík:

1. V krajinách, kde už je prítomný miestny predajca Pirelli, a ktorý bude 

poskytovať servis aj na šampionáte, kde bude prebiehať MiniGP Cup, bude 

Pirelli riadiť prepravu, montáž a predaj pneumatík na každom podujatí.  

2. V krajinách, kde NIE JE prítomný miestny predajca Pirelli, avšak je tam 

miestny predajca OHVALE, bude miestny predajca OHVALE riadiť prepravu, 

montáž a predaj pneumatík na každom podujatí. 

3. V krajinách, kde NIE JE prítomný miestny predajca Pirelli ani OHVALE, ktorí 

by riadili prepravu, montáž a predaj pneumatík na každom podujatí, bude sa 

posudzovať jednotlivo každý prípad. Tieto služby môže poskytovať organizátor 

podujatia alebo nejaký dodávateľ, ktorého si organizácia môže na 

vykonávanie týchto služieb najať.  

 V každom prípade, Pirelli predá pneumatiky miestnemu subjektu, ktorého 

zodpovednosťou bude riadiť prepravu, montáž a predaj pneumatík na každom 

podujatí. 

 Na každé podujatie bude stanovený max. počet sád pneumatík.

 Účastníci budú musieť mať logo Pirelli na motocykli.
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7. DIZAJN   

Všetky národné/regionálne/kontinentálne poháre MiniGP musia zabezpečiť, aby všetci 

účastníci mali logá umiestnené , tak ako je to znázornené nižšie. Logo národného pohára 

MiniGP dodá Dorna každému organizátorovi/promotérovi súťaže. 

 
 

7.1. KOMBINÉZA 

spredu zozadu 
 

FIM MiniGP 
World Series 
LOGO 

FMN 
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7.2. MOTOCYKEL 
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8. POSTUP  

Postupy, ktoré sú potrebné pre zahrnutie súťaže do svetovej série FIM MiniGP, sú nasledovné: 

8.1. TERMÍNY  

Všetky národné, regionálne a kontinentálne poháre, ktoré sa chcú zapojiť do svetovej 

série FIM MiniGP v roku 2021, musia vyplniť formulár - žiadosť, v ktorom poskytnú 

potrebné informácie: 

 Uskutočniť svoje prvé podujatie najneskôr do júla 2021

 Posledné podujatie by sa malo konať najneskôr 17. októbra 2021.

 Všetky požiadavky musia byť predložené na FIM najneskôr do 31. marca 2021.

 Po tomto termíne FIM rozhodne, ktoré súťaže budú vybrané ako súčasť svetovej 

série FIM MiniGP 2021.

 FIM zverejní zoznam vybraných projektov najneskôr do 30.4.2021. 

 V závislosti od počtu prijatých žiadostí nemusí byť FIM schopná vybrať všetky 

kandidatúry.

 Projekty, ktoré sú predložené pred termínom uzávierky, môžu byť vybrané ihneď, ak ich 

súťaž začína skôr ako 31.3.

 
8.2. FMN / SKUPINA FMN / CONU 

 
 Ak chcete zorganizovať seriál vo vašej krajine / regióne / kontinente postup je nasledovný:

 Ak už máte promotéra, kontaktujte ho a pripravte projekt na predloženie 

FIM-u. 

 Ak chcete zorganizovať seriál vo svojom mene, pripravte projekt a 

predložte ho na FIM. 

 Ak nemáte promotéra a potrebujete pomoc pri propagácii, môžete 

kontaktovať spoločnosť OHVALE a požiadať ich predajcu vo vašej krajine, 

aby s nimi dohodol partnerstvo.  

 Ak ste skupina národných federácií (pre regionálne poháre), musíte podpísať 

dohodu a predložiť na FIM jeden spoločný projekt.

 FMN a CONU sa môžu obrátiť na spoločnosť OHVALE ohľadom 

existencie predajcov v ich krajinách / regiónoch a konzultovať nákupné 

postupy v prípade, že FMN / skupiny FMN / CONU budú zahrnuté do 

svetovej série FIM MiniGP.



2021 PARTICIPANTS GUIDE 

11 of 13 

 

 

 
 

8.3. PROMOTÉRI PODUJATÍ 

 
 Ak ste promotérom existujúceho seriálu OHVALE GP-0 160 (na národnej / 

regionálnej / kontinentálnej úrovni) a chcete sa stať súčasťou svetovej série FIM 

MiniGP, musíte kontaktovať FMN / CONU, kde podujatie organizujete a informujte 

ich, že sa chcete stať promotérom série MiniGP pre krajinu / región.

 V takom prípade FMN / CONU rozhodne, ktorý promotér (ak je viac ako jeden 

uchádzač) bude vybraný. Za odoslanie projektu na FIM bude zodpovedná FMN / 

CONU.

 Miestni predajcovia spoločnosti OHVALE, ktorí už organizujú súťaže, sa tiež 

považujú za promotérov podujatí a musia podať žiadosť na FIM prostredníctvom 

FMN / CONU krajiny alebo regiónu, v ktorom súťaž organizujú. 

 
8.4. PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 

 
Len národné federácie, skupina národných federácií alebo kontinentálna únia môžu 

požiadať o účasť vo svetovej sérii FIM MiniGP. Všetky projekty musia obsahovať: 

 Úroveň podujatia: národná, regionálna alebo kontinentálna.

 Regionálny pohár: dohoda podpísaná všetkými zúčastnenými stranami  
(národnými federáciami). 

 Kontinentálny pohár: zoznam zapojených krajín. 

 Názov promotéra / organizátora podujatia

 Počet podujatí v kalendári 2021 ako aj predbežný kalendár.

(Pripomienka: minimálne 4 podujatia a celkovo minimálne 8 pretekov organizovaných 

v termíne júl 2021 až 17. október 2021.) 

 Informácie o miestach konania pretekov: názov a dĺžka trate, mesto, krajina

 Odhadovaný počet účastníkov a prípadne aj štartová listina.

(Pripomienka: minimálne 15 účastníkov.) 

 Kritéria / podmienky registrácie jazdcov pre účasť v ich národnom, regionálnom alebo 

kontinentálnom pohári. Napríklad (ak uplatniteľné): štartovné, vlastníctvo motocykla, 

vyplácanie jazdcov, typ licencie, atď. 

 Sponzori súťaže (ak nejaký sú), okrem tých, ktorých pridelí FIM (ak nejakých pridelí).

 Informácie o histórii súťaže, ak už existovala pred spustením svetovej série FIM 

MiniGP. 

 Potvrdenie, že promotér a všetci účastníci súťaže budú dodržiavať tu 

stanovené podmienky (hlavne časť 1 až 7  tohto dokumentu) a podmienky 

stanovené FIM-om.   

 Všetky žiadosti musia byť doručené na minigp@fim.ch a minigp@dorna.com 

najneskôr do 31.3.2021.

 FIM si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek prihlášku, ak je neúplná, 

oneskorená alebo nespĺňa výberové kritériá svetovej série FIM MiniGP.

mailto:minigp@fim.ch
mailto:minigp@dorna.com
mailto:minigp@dorna.com
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8.5. VYBRANÉ PROJEKTY 

 
Keď FIM schváli žiadosť FMN/CONU o jej zaradenie do svetovej série FIM MiniGP 

(najneskôr 30.4.2021), môže táto FMN/CONU kontaktovať:   

 Dorna:

 Vytvorenie personalizovaného loga ich súťaže. 

 Dorna musí taktiež dostať kalendár a štartovú listinu (po ich schválení). 

 Po začatí súťaže je potrebné zasielať Dorne fotky a videá pre web a médiá.  

 Dorna bude musieť neustále dostávať informácie zo všetkých pohárov, aby 

mohla analyzovať pokrok jazdcov a zorganizovať finále svetovej série FIM 

MiniGP (výsledky pretekov, klasifikácie atď.) 

 OHVALE

 Spoločnosť OHVALE poskytne národnej federácii informácie o ich miestnom 

predajcovi, ktorého budú môcť kontaktovať ohľadne ďalších postupov. 

 Nákup motocyklov, ak ešte nemajú vlastné. 

 Ak už motocykle vlastnia, budú taktiež musieť kontaktovať spoločnosť 

OHVALE, aby ich motocykle vyhoveli kritériám uvedeným v časti 5 body 2 - 7. 

 Predajca menovaný spoločnosťou OHVALE pre každý seriál (národný, 

kontinentálny alebo regionálny) bude prítomný na každom podujatí, to 

znamená, že tiež musí mať k dispozícii kalendár. 

 Spoločnosti OHVALE musí byť zaslaná z každého pohára správa 

(vrátane fotiek a videí), tak ako bola zaslaná aj Dorne. 

 Pirelli:

 Miestny organizátor súťaže by mal kontaktovať Pirelli, aby sa informoval o 

dodacích lehotách a podmienkach nákupu, ako aj o tom, ako bude 

prebiehať spravovanie pneumatík. 

 Viď časť 6 ohľadom pneumatík. 
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9. KONTAKTY  

Nižšie sú uvedené príslušné e-mailové adresy pre FIM, Dorna a OHVALE:  

 
 FIM: minigp@fim.ch

 Dorna | Talent Promotion Department: minigp@dorna.com

 OHVALE: minigp@OHVALE.com

 Pirelli | Motorcycling Racing Department | Wayne Doran: waynekelly.doran@pirelli.com
 

 Prosím, postupujte podľa pokynov v tomto dokumente, ohľadne toho, kedy a na čo sa 

môžete obrátiť na každú z týchto strán. 

mailto:minigp@fim.ch
mailto:minigp@dorna.com
mailto:minigp@OHVALE.com
mailto:waynekelly.doran@pirelli.com

