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1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Slovenská motocyklová federácia (ďalej len SMF) vypisuje pre športovú sezónu 2021 Slovenský
pohár tried Moto5 a Minimotard (ďalej len SP Moto5 a Minimotard) v nasledovných triedach:
Moto5
Minimotard-90
Minimotard -110
Minimotard -140
Minimotard 160-open
Minimotard Senior 190-Open
Slovenský pohár MiniGP Open (okrem tried Moto5 a Minimotard) bude vypísaný podujatiach MMČR
a MSR organizovaných Autoklubom ČR a SMF podľa samostatných športových a technických
pravidiel)
1.2 Všetky podujatia seriálu SP Moto5 a Minimotard sa uskutočnia podľa ustanovení športových
predpisov FIM/FIM/SMF/MAMS a ich organizátorom bude maďarská federácia MAMS.
Podujatia seriálu SP Moto5 a Minimotard sa môžu uskutočniť len na domácich alebo
zahraničných tratiach, ktoré majú pridelenú Licenciu trate FIM/FIME/SMF/MAMS.
1.3 Podujatia seriálov môžu byť súčasťou iných (zahraničných alebo medzinárodných) podujatí.
V takomto prípade je organizátor povinný vypracovať a zverejniť Zvláštne ustanovenia,
vyhovujúce tomuto podujatiu.
1.4 V prípade uskutočnenia podujatia v zahraničí, sa naň vzťahujú prednostne športové poriadky
usporiadajúcej krajiny v rámci FIM-Europa.
1.5 Počet podujatí seriálu a ich dátumy uskutočnenia sú obsiahnuté v kalendári športových podujatí
SMF pre rok 2021.
Seriál SP Moto5 a Minimotard pre športovú sezónu 2021 môže byť ako seriál vyhodnotený už pri
usporiadaní štyroch podujatí.
1.6 Na podujatie do zahraničia sú pretekári povinní mať pri sebe nasledovné dokumenty:
- Kópiu prihlášky na podujatie
- Platnú licenciu pretekára
- Potvrdenie o uzavretí poistenia liečebných nákladov v zahraničí

2. PRETEKÁRI
2.1 Podujatí seriálu SP Moto5 a Minimotard sa môžu zúčastniť s nárokom na bodovanie do seriálu
pretekári – držitelia celoročnej, alebo jednorazovej licencie „A Mládež“ Cestných pretekov
motocyklov Slovenskej motocyklovej federácie.
Jednorazovú licenciu CPM SMF môže pretekárovi vystaviť len viceprezident SMF pre CPM. Jej
vystavenie je podmienené platným poistením liečebných nákladov, kryjúcim rizikový šport, ak sa
podujatie koná v zahraničí. Ak ide o podujatie v SR, predmetné poistenie musia mať pre
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vystavenie jednorazovej licencie len zahraniční jazdci. Poplatok za vystavenie jednorazovej
licencie je 15€. Pretekár, ktorý sa zúčastní troch podujatí s jednorazovou licenciou, sa automaticky
stáva členom SMF.
Žiadatelia mladší ako 18 rokov musia mať žiadosť o licenciu (aj jednorazovú) podpísanú oboma
rodičmi, resp. zákonnými zástupcami, pričom ich podpisy musia byť úradne overené.
Pretekár môže štartovať najviac vo dvoch vypísaných triedach, vyhovujúcim veku pretekára
a s motocyklom vyhovujúcim danej vypísanej triede. Ak jazdec štartuje vo dvoch triedach, tak
v triede s nižším štartovným platí len polovicu štartovného.

2.2 Vekové limity:
Moto5 (10-15 rokov)
Minimotard-90 (7-10 rokov)
Minimotard -110 (8-12 rokov)
Minimotard -140 (9-16 rokov)
Minimotard 160-open (10-16 rokov)
Minimotard Senior 190-Open (18-35 / 35-99 rokov)
Spodná veková hranica je daná dňom narodenia.
V mládežníckych triedach môže dať výnimku z dodržania spodnej vekovej hranice len
Športová komisia CPM na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu pretekára.
2.3 S jedným motocyklom je možné štartovať len v jednej triede. Jazdec môže prebrať maximálne dva
motocykle v jednej triede.

3 TECHNICKÉ PREDPISY
Pre seriál SP Moto5 a Minimotard sú vypracované technické predpisy podľa predpisov MAMS
a tvoria prílohu týchto športových predpisov.

4 ŠPORTOVÉ PREDPISY
Tieto Športové predpisy sú doplnkom ku Športovým predpisom Medzinárodných majstrovstiev
Maďarska organizovaných Maďarskou federáciou (MAMS). Tieto Športové predpisy spresňujú a
dopĺňajú podmienky slovenských účastníkov, ktorí budú bodovať do hodnotenia Slovenského
pohára v triedach Moto5 a Minimotard.
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HODNOTENIE SERIÁLU SP Moto5 a Minimotard
5.1 Na podujatiach sa bude hodnotiť prvých 15 umiestnených bodmi podľa nasledovnej tabuľky:
Umiestnenie : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15°
Body :
25 20 16 13 11 10 9 8 7 6
5
4
3
2
1
5.2 Seriál SP môže byť vyhodnotený už pri usporiadaní štyroch podujatí.
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5.3 Konečné poradie pretekárov v seriáli SP Moto5 a Minimotard sa určí súčtom bodov, dosiahnutých
na každom z podujatí seriálu.
Pri rovnosti bodov je úspešnejší jazdec, ktorý:
a) má väčší počet lepších umiestnení zo všetkých odjazdených pretekov
b) lepšie umiestnenie na posledných, predposledných, atď. pretekoch
5.4 Víťaz SP Moto5 a Minimotard bude vyhlásený, ak v záverečnej tabuľke hodnotenia triedy sezóny
budú minimálne 4 pretekári, pričom sa musia zúčastniť na aspoň štyroch pretekoch (nie
podujatiach) seriálu M SR v sezóne.
5.5 Konečné výsledky seriálu SP Moto5 a Minimotard budú zverejnené na oficiálnej webstránke SMF
a vyhlásené na Večere majstrov SMF.
Tieto NŠP sú platné od: 1. 1. 2021
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