
 
 
 
 
 
 
Třída: 
MINIMOTO 
 

PROPOZICE ZÁVODU 
 
Název podniku:                    Dvouhodinový závod družstev 
Místo podniku:                     Brno, minibikový areál, Masarykův okruh 
Datum pořádání:                  3.10.2021 
 
 
 
1.POŘADATEL 
Pořadatel:                    Minimotocup z.s. 
Kontaktní osoba:         Petr Seménka  tel. 732934332 
 
 
Závod je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Nerozlišuje se věk jezdce, typ 
motoru 2T/4T ani velikost restrikce. Tým je tvořen dvěma jezdci a dvěma mechaniky. Do 
závodu bude týmu převzaty max. 3 motocykly.  
 

Třídy Limit pro kvalifikaci Doba jízdy 

MINIMOTO pod 32:00s / kolo 2hodiny 
 
2.TRAŤ 
Minibiková dráha .Délka - 423 metry, šířka - min. 5, startovní rovina 5,5m, převýšení 2,5m. 
Počet zatáček: vlevo 6, vpravo 8. Propustnost trati 20 jezdců. 
 
3.PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky dle vzoru jsou přijímány v elektronické podobě od data uveřejnění na webu 
www.minimotocup.cz na email info@minimotocup.cz. Dále je potřeba zaplatit startovné 
na bank. účet pořadatele a přihlášku si vytisknout, vyplnit a na závodech předat 
pořadateli. Za přihlášený tým se považuje připsání částky startovného (2000,-) na 
bankovní účet organizátora do 29.9.2021 (č. ú. 2700818531/2010). Do poznámky napište 
jméno týmu! 
 
PROPUSTNOST TRATI JE MAXIMÁLNĚ 18 TÝMŮ!!! 
 
4.STARTOVNÍ ČÍSLA: 
Startovní čísla přiděluje pořadatel dle losování jezdců na rozpravě.  
 
5.PŘEJÍMKA 
Jezdci jsou povinni během administrativní kontroly prováděné organizátory předložit: svoji 
podepsanou přihlášku, pokud ji neposlali předem. Pro zjištění totožnosti je zákonný zástupce 
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povinen předložit na požádání odpovědných činovníků průkaz totožnosti. Pořadatel má právo 
požádat jezdce o nové podepsání přihlášky v případě, že se přihlásil e-mailem, faxem apod. 
 
S jezdcem mladším 18ti let musí být po celou dobu podniku přítomen jeho zákonný zástupce 
nebo jiná dospělá osoba vybavená plnou mocí od zákonného zástupce, kterou předloží na 
přejímce. Na technickou přejímku se dostaví jezdec / zákonný zástupce s motocyklem, 
přilbou a předepsaným oblečením. 
 
6. STARTOVNÉ – konečná platba 
Cena za družstvo: 2000,- tzn. 1000,-/jezdec 
 
7.MOTOCYKLY 
MINIMOTO-motocykl o maximálním obsahu 40/50ccm 2T nebo 90/110ccm 4T, chlazení 
kapalinou je povoleno. Další technické požadavky se řídí dle platných řádů 2021. 
 
8. ROZPRAVA S JEZDCI : 
Rozprava se bude konat podle časového rozvrhu v altánu na minibikové dráze. Rozprava je 
povinná pro jezdce, hlavního pořadatele a další pověřené osoby. Během tohoto setkání se 
budou projednávat všechny náležitosti, které se týkají tratě a bezpečnosti. Po této poradě bude 
předveden kompletní startovací postup. 
 
9. TRÉNINK A ČASOVÝ PROGRAM ZÁVODŮ 
Viz přiložený časový rozvrh. Každý jezdec musí nastoupit do kvalifikačního tréninku. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového harmonogramu. 
 
10. POJIŠTĚNÍ 
Jezdec stvrzuje na přihlášce, že na podniku startuje na vlastní nebezpečí a zodpovědnost a 
nebude vůči pořadateli uplatňovat žádné sankce a náhrady za poškození motocyklu, jeho 
příslušenství a dílů, vzniklých při nehodě, ohni nebo jiných případech, ani sankce a náhrady 
za poškození zdraví svého či jiných účastníků podniku. 
 
11. PROTESTY 
Podání protestů je možné pouze do rukou pořadatele písemně do 15 minut po 
vyvěšení výsledků, doplněné platbou 5000,- Kč. Sportovní komisař rozhodne o protestu. Proti 
rozhodnutí o protestu není odvolání. V případě, že byl protest uznán oprávněným, platba za 
protest se vrací. V opačném případě propadá pořadateli. 
 
12.VÝSLEDKY PODNIKU A CENY 
Po skončení závodu budou vyhlášeny 3 nejlepší družstva, tedy družstva, které za 2hodiny 
dokázaly najet co nejvíce kol. 
 
13. UPOZORNĚNÍ PRO JEZDCE A JEHO DOPROVOD 
Při nájezdu na závodní dráhu se jezdci řídí pokyny pořadatele. Při výjezdu ze závodní dráhy 
na boxovou komunikaci smí jezdec zastavit pouze ve vyhrazeném prostoru, který je vyznačen 
bílými čarami na začátku a na konci. 
Pod trestem vyloučení ze závodu platí zákaz jízdy na motocyklech ve všech prostorách 
automotodromu mimo míst k tomu určených a zákaz vstupu do prostoru tratě. Veškerá tato 
nařízení platí i pro doprovod jezdce. 
Všem účastníkům tréninků i doprovodům je přísně zakázáno pohybovat se mimo minibikový 
areál. Z důvodu bezpečnosti účastníků závodu je pohyb psů povolen dle obecně platných 



pravidel, vždy pouze na vodítku. 
 
 
14. PARKOVIŠTĚ ZÁVODNÍCH STROJŮ 
Nájezd do PZS bude otevřen ve čtvrtek 30.9.2021 od 20 hod. 
 
 
15. VZDÁNÍ SE NÁROKU VŮČI SPORTOVNÍM ČINITELŮM 
Jezdci se svojí účastí vzdávají všech práv uplatňovat nároky na pořadatele, jeho zástupce nebo 
funkcionáře, ať arbitráží či tribunálem nebo jiným způsobem za škody způsobené jejich 
činností nebo opomenutím. 
 
16. VÝKLAD TĚCHTO PROPOZIC 
Výklad těchto "propozic" je zcela v pravomoci hlavního pořadatele. 
 
 
 
od: do: Kategorie:  

07:30 08:00 Registrace jezdců a týmů  
08:00 08:15 Rozprava  
08:30 08:40 Volný trénink – jezdci „A“  
08:40 08:50 Volný trénink – jezdci „B“  
09:00 09:10 Kvalifikace – jezdci „A“  
09:10 09:20 Kvalifikace – jezdci „B“  
09:30 09:55 Přesun zázemí do boxů  
10:00 12:00 Závod družstev  
12:30  Vyhlášení výsledků  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


