
Řády a Standardní propozice k „Mistrovství v 
Pocket bike 2016“

1. Základní informace:

Tyto řády a standardní propozice vydává: Sächsische Landesfachverband 
Motorsport e.V. ( = Saský zemský odborný svaz pro motorismus) „otevřené saské 
Mistrovství v Pocket bike 2016“.

SLM eV. ( = Saský zemský odborný svaz pro motorismus) vyhlašující sérii závodů, 
převedl veškeré úkoly související s realizací této série na následujícího pořadatele:

„Pocketbike-Sachsenevent “ e.V. v ADMV (ADMV = Německý svaz pro 
motorismus)
z.H.  Andreas 

Schmidt 01723 
Kesselsdorf,  
Sachsenallee 9

Nejsou určená žádná kritéria pro minimální účast.



2. Bezpečnost:
Na prvním místě  je  vedle  spousty  zábavy,  fair  play  a  velkých sportovních  úspěchů  
především bezpečnost pro všechny a každého jednotlivého jezdce!
Zásadně je zakázána jízda pod vlivem alkoholu nebo drog a je důvodem k okamžitému  
vyloučení z akce, příp. k diskvalifikaci!!!
Za  úmyslný  a  nebezpečný  způsob  jízdy  vůči  ostatním  jezdcům  můžete  být  
diskvalifikováni!!!  Povinností  je  helma  s  hledím.  Jsou  povolena  tónovaná  nebo  
zrcadlová hledí. Crossové helmy jsou povoleny pouze s brýlemi (průhledné, tónované,  
zrcadlové).  Při  převzetí  biku  musíte  ukázat  helmu.  Ta  musí  být  schválená  podle  
platných pravidel  silničního provozu (ECE22/05).  Každý by měl  dbát  na to,  aby mu  
helma správně seděla a byla v řádném stavu.
Protektory zad (optimální dodatečný protektor zad), ramen, loktů a kolen, jakož i pevná  
kotníčková obuv pomohou zajistit Vaši bezpečnost. Všechny části těla musí být zakryty  
vhodným  ochranným  oblečením  (např.  kombinéza  nebo  vhodná  bunda  &  kalhoty).  
Rukavice jsou povinné. Nedostatečně oblečený a chráněný jezdec se nemůže závodu  
zúčastnit. Dětem doporučujeme nosit chránič šíje, který při pádu zabrání, příp. ztlumí  
náraz helmy do šíje.

3. Technika:
Dovolený je čínský pocket bike, dirtbike a pocket bike z evropské sériové produkce.  
Rovněž je povolen pocket bike se 4taktovým motorem.
Smí se používat pouze motory s 1 válcem.
Maximální zdvihový objem u dvoutaktů: 50 ccm (u čínských biků= 54 ccm Big Bore)  
Maximální zdvihový objem u čtyřtaktů: 110 ccm / 2 ventily.
U čtyřtaktů je povolen chladič oleje.
Všechny motory musí být provozovány na bezolovnaté palivo. 
Volba vzduchového filtru a karburátoru je libovolná.
Nejsou povolena vstřikovací zařízení.

3.1 Brzdy
Povolené jsou lankem ovládané a hydraulické brzdy. Přední a zadní kolo musí být vždy  
vybaveno nezávisle účinnou brzdou. Brzdné systémy musí při každé kontrole splňovat  
funkci. Pokud by brzdy při kontrole během závodu vykazovaly značné nedostatky, tak  
bude příslušný bike až do jejich odstranění nepřipuštěn do provozu.
3.2 Stupačky
Účast není možná bez stupaček. Stupačky by měly být umístěny tak, aby poloha nohou  
nepřekážela ostatním jezdcům. Veškeré ostré hrany stupaček musí být zaoblené (příp.  
opatřené gumovým nebo plastovým potahem).
3.3 Tlumič výfuku
Koncovka tlumiče výfuku nesmí mít žádné ostré rohy nebo hrany. Platí zákaz odříznutí  
koncových tlumičů výfuku, a s tím spojeného zvýšeného hluku. Hlasitost je omezena na  
96 dB.
3.4 Kapotáž
Ostré hrany musí být zaoblené. Nesmí odstávat  žádné části,  které by mohli  ohrozit  
jezdce.



3.5 Chladicí prostředek
Jako příp. tekutý chladicí prostředek je povolena, až na olej, pouze voda (také 
destilovaná voda) bez příměsí.
Pokud by se při  kontrole během závodu zjistilo velké množství  chladiva v chladicím  
systému,  musí  být  vyměněno za  destilovanou nebo normální  vodu a  odvzdušněno,  
dokud nevykazuje žádné zabarvení.
3.6 Pohon
Hnací ústrojí je poháněno odstředivou spojkou na jediný převodový stupeň. Převod je 
libovolný.
Kryt řetězu musí zabránit přiskřípnutí částí těla jak v oblasti stupaček, tak mezi vedením  
a koly řetězu.
3.7 Rám / podvozek
Odpružení  podvozku,  vedení  zadního  kola  (kyvná  vidlice)  a  vedení  předního  kola  
(vidlice)  není  povoleno,  výjimku  tvoří  pouze  dirtbike  a  originální  čínský  bike  s  
odpruženými vidlicemi.

3.8 Technické převzetí (TA) / technický komisař (TK)= Co instruktor Technické 
převzetí biku provede technický komisař vždy před prvním tréninkem. Zjištěné závady 
musí být odstraněny.
Z bezpečnostních důvodů a kvůli zajištění fair play pro všechny budou připuštěna pouze  
vozidla splňující uvedené standardy.
Tato vozidla budou označena nálepkou na přední straně pocket biku. Závady, které se 
objeví dodatečně, musí být odstraněny okamžitě - může to vést k diskvalifikaci!

4. Před závodem:
Rozprava s jezdci bude až do prvního tréninku časovky prováděn při každé akci. 
Všichni jezdci / účastníci se ho musí zúčastnit.
4.1 Pravidla jízdy (trénink a závod)
Všichni jezdci mají právo na volný trénink v délce minimálně 15 minut. 
Nesmí překážet ostatním jezdcům nebo je utlačovat.
Bez závažného důvodu není dovoleno zastavit  na trati.  Jezdci, kteří na trati  zastaví,  
musí okamžitě odstavit svůj pocket bike mimo nebezpečnou oblast.
Jezdci, kteří opustili trať, musí, pokud chtějí dále pokračovat v závodu, bez ohrožení  
ostatních jezdců vjet sníženou rychlostí v nejbližším možném bodě ležícím po směru  
jízdy na trať nebo upustit od závodu.
Je třeba poslechnout znamení traťových komisařů. Žlutá vlajka znamená zákaz 
předjíždění!
4.2 Kvalifikační časovky
V každé třídě se koná jedna nebo dvě časovky v délce 10-15 minut.
Nejlepší zaokrouhlený čas z 1. nebo 2. kvalifikace se počítá pro startovní pozici závodu.
Pokud by jezdec z důvodu výpadku transpondéru nedosáhl žádného hodnotitelného 
času pro kvalifikaci, může - po dohodě - jet kvalifikaci ve vyšší třídě.



5. Závod:
V rámci jedné události proběhne jeden klasifikovaný závod vždy v různých třídách. V  
případě nízkého počtu jezdců v jedné třídě mohou být třídy na závod sloučeny. Budou  
hodnoceny zvlášť.
5.1 Startovní pozice
Pro startovní  pozici  v klasifikovaných závodech jsou rozhodující  výsledky kvalifikací.  
Jezdci bez kvalifikovaného času startují  z poslední pozice. V případě sloučení tříd v  
jednom klasifikovaném závodě se startovní pozice rozdělí podle časovek.
5.2 Průběh startu
Několik minut před závodem budou jezdci  zavoláni  do výjezdů z boxů k předstartu,  
budou informováni o startovní pozici a před startem proběhne zahřívací kolo.
Jezdci, kteří se opozdí, musí zahájit závod z depa!!!
Jakmile všichni jezdci zaujmou startovní pozici, bude rozsvícením červeného semaforu  
zahájen start. Za 2- 5 vteřin červené světlo zhasne a start je zahájen. Pokud nejsou k  
dispozici  žádné  semafory,  zahájí  start  vedoucí  závodu  startovní  vlajkou.  Od  tohoto  
okamžiku není v případě technického problému dovolena výměna závodní motorky.
5.3 Předčasný start
K předčasnému startu dojde tehdy, pokud se během startovní fáze pohne pocket bike  
zřetelně vpřed. Jezdci, který zapříčiní předčasný start, bude pro závod udělena časová  
pokuta v délce 10 vteřin. To se při startu/v cíli zobrazí na tabuli jezdců a týmů.
5.4 Přerušení závodu a klasifikace
Pokud by  byl  závod kvůli  zvláštním událostem,  klimatickým nebo jiným podmínkám  
přerušen, oznámí vedoucí  závodu na startovní/cílové rovině červenou vlajkou,  že  je  
závod přerušen. Traťový komisaři  ukáží poté rovněž červenou vlajku. Pokud dojde k  
tomuto signálu, musí jezdci okamžitě přerušit závod, jet pomalu a vjet do depa, přičemž  
umístění v závodě bude určeno podle jejich pozice po dokončení celého kola (poslední  
průjezd cílem), které přerušení předcházelo.
O přerušení závodu může rozhodnout pouze vedoucí závodu nebo jeho zástupce.

        5.4.1 … pokud jsou absolvovány méně než tři kola:
Původní  start  bude  prohlášen  za  neplatný.  Všichni  jezdci,  kteří  se  tohoto  startu  
zúčastnili, se smí zúčastnit nového startu. Obnovený závod pokračuje - pokud nebylo  
před opakovaným startem výslovně určeno jinak - přes celou závodní dráhu, přičemž  
bude  zachována  původní  startovní  pozice.  Startovní  místa  jezdců,  kteří  se  příp.  
nemohou zúčastnit nového startu, zůstanou volná.
Pokud nedojde k novému startu, nebude tento závod klasifikován!

   5.4.2  …  pokud  jsou  absolvovány  více  než  tři  kola,  ale  méně  než  50  %  
plánovaných kol:
Závod bude klasifikován 50 % plánovaných bodů. Neproběhne žádný opakovaný start.
     5.4.3  ... pokud je absolvováno více než 50 % zamýšlených kol:
Tento závod bude klasifikován jako dokončený závod.



6. Rozdělení do tříd:
Rozdělení zásadně probíhá podle:

1. Výrobce biku, výkonu motoru, chlazení
2. Věku, zkušeností a tělesných předpokladů

Odůvodněné jednotlivé výjimky týkající se věkové hranice může udělit:
1. Pro denní /hostující jezdce - vedoucí závodu,
2. Pro sezónní jezdce / jezdce na mistrovství - komise

Juniorské třídy:
Pro všechny děti a mládež do 14 let, kteří umějí jezdit na pocket biku, mají nutné 
motoristické schopnosti a základní motoristické sportovní pochopení.
Zúčastní se čínské biky nebo pocket biky z evropské sériové produkce do 50 ccm 
chlazené vzduchem, čínské biky do 40 ccm chlazené vodou, a čtyřtakty do 88 ccm 
Junior - A
Zde startují nejrychlejší jezdci ze závodních kvalifikací
Junior - B
Zde startují všichni jezdci, kteří se nekvalifikovali do třídy „Junior A“.

Třídy požadavků:
Junior - L (licence jezdce)
Zde startují jezdci, kteří jsou přihlášeni do licencované série pro motorismus 2016. 
Startují v třídě „Junior A“ a budou klasifikováni zvlášť.
Junior - S (třída pro začátečníky)
Zde startují všichni jezdci, kteří se ještě nekvalifikovali do třídy „Junior A/B“.

(Detaily k „juniorům“ budou zveřejněny před zahájením sezóny)

Střední třídy. (Čína)
Zde mohou startovat jezdci od 14 let se zkušenostmi se závody v pocket bike.
MK - LK ( chlazené vzduchem )
V této třídě jsou povoleny výhradně čínské motory, čínské motory s Big Bore 
válci a čínské motory se vzduchovým chlazením do 54 ccm.
Výjimku tvoří C1 chlazené vzduchem, které startují ve střední třídě chlazené vodou.
MK - WK 1 ( chlazené vodou )
Čínské biky chlazené vzduchem / vodou do maximálně 54 ccm (Big Bore válce)
Nesmí být zamontovány žádné části motoru od Blata, Polini nebo jiných značkových 
výrobců. Karburátor a spojka jsou libovolné.

Značkové třídy: 
MK - WK 2
Zde mohou startovat jezdci od 14 let se zkušenostmi se závody v pocket 
bike. Značkové biky chlazené vzduchem do 50 ccm a chlazené vodou do 40 
ccm,
Čínské biky s Big Bore válci chlazené vzduchem/vodou do 54 ccm s částmi motoru 
od značkových výrobců, jakož i z evropské sériové produkce
Otevřená třída ( královská třída )
Tato třída je určena pro jezdce od 16 let s velmi dobrými jízdními schopnostmi. 
Zde jsou dovoleny všechny pocket biky z Číny nebo evropské sériové produkce. 
Chlazení vodou, Big Bore a čtyřtaktové motory jsou povoleny.
Mohou být použity dvoutaktové motory do 50 ccm a čtyřtaktové motory do 110 ccm.



7. Hodnocení jezdců
Zásadně jsou při jednotlivých pohárových závodech všichni zapsaní startující jezdci  
v příslušných třídách rovnocennými „pohárovými startujícími jezdci“.
První tři umístění jezdci v každé třídě obdrží denní hodnocení v rámci uskutečněného 
prohlášení vítězů pohár, jezdci umístění na 4 - 6 místě dostanou medaili.
Jezdci budou zásadně klasifikováni pouze tehdy, pokud ukončí závod odmáváním 
cílové vlajky a přejedou cílovou čáru.

Pouze jezdci zapsaní v předstihu prostřednictvím „poplatku za mistrovství“ 
mohou obdržet body k „Mistrovství v Pocket bike 2016“.

1. 
místo

2. 
místo

3. 
místo

4. 
místo

5. 
místo

6. 
místo

7. 
místo

8. 
místo

10 b. 8 b. 6 b. 5 b. 4 b. 3 b. 2 b. 1 b.

Body za pole position: 1 bod navíc obdrží „jezdci na mistrovství“ za pole position, 
nezávisle na umístění v závodě - také při předčasném vyloučení.
Našim jezdcům na mistrovství v třídě „Junior A“ nabídneme k víkendovým akcím mimo 
pohárový závod ještě jeden 2. klasifikační závod. Díky tomu mohou během mistrovství  
dosáhnout až 10ti hodnocení.
Roční hodnocení probíhá po ukončení sezóny zvlášť pro každou třídu. Při stejném 
počtu bodů se počítají lepší umístění a poté body za startovní postavení.

8. Týmové hodnocení spolku
Jezdci jako členové spolku jsou „kluboví jezdci“ a od 3 klubových jezdců se mohou 
účastnit hodnocení jako „tým“.
Kromě „jezdců na mistrovství“ mohou zajet týmové body pro tým. Na konci sezóny  
obdrží umístění v každé třídě podle jednotlivých jezdců. V každé třídě mohou být za tým  
hodnoceni maximálně 2 jezdci!
V rámci sezóny může jet a být ohodnocen pouze za jeden tým.

1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo

18 b. 15 b. 12 b. 9 b. 6 b. 3 b.



ČASOVÝ HARMONOGRAM Pocketbike-Sachsenevent e. V. im ADMV
14. - 15. května 2016 Masarykův okruh

NEDĚLE 15. KVĚTNA 2016
OD KATEGORIE

8:20 Rozprava jezdců 
9:00 Mittelklasse-LK 1. volný trénink
9:10 Junior-Klasse B 1. volný trénink
9:20 Markenklasse-WK 2 1. volný trénink
9:30 Junior-Klassen A/L 1. volný trénink
9:40 Mittelklasse-WK 1 1. volný trénink
9:50 Markenklasse-offen 1. volný trénink

10:00 Mittelklasse-LK 2. volný trénink
10:10 Junior-Klasse B 2. volný trénink
10:20 Markenklasse-WK 2 2. volný trénink
10:30 Junior-Klassen A/L 2. volný trénink
10:40 Mittelklasse-WK 1 2. volný trénink
10:50 Markenklasse-offen 2. volný trénink

11:00 Mittelklasse-LK 1. kvalifikace
11:10 Junior-Klasse B 1. kavlifikace
11:20 Markenklasse-WK 2 1. kvalifikace
11:30 Junior-Klassen A/L 1. kvalifikace
11:40 Mittelklasse-WK 1 1. kvalifikace
11:50 Markenklasse-offen 1. kvalifikace

12:00 Mittelklasse-LK 2. kvalifikace
12:10 Junior-Klasse B 2. kvalifikace
12:20 Markenklasse-WK 2 2. kvalifikace
12:30 Junior-Klassen A/L 2. kvalifikace
12:40 Mittelklasse-WK 1 2. kvalifikace
12:50 Markenklasse-offen 2. kvalifikace

13:00 14:00 Přestávka - trať uzavřena
14:00 Mittelklasse-LK Závod
14:20 Junior-Klasse B Závod
14:40 Markenklasse-WK 2 Závod
15:00 Junior-Klassen A/L Závod
15:20 Mittelklasse-WK 1 Závod
15:40 Markenklasse-offen Závod

16:30 Vyhlášení vítězů
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