
Pravidlá CONTEC XL Rally 2017 

Preteky 

CONTEC XL Rally 2017 (ďalej len „preteky“) sú vytrvalostné orientačné preteky prioritne pre 
endurá s objemom motora nad 600ccm jazdený podľa grafického itinerára. Prioritnosť spočíva 
v tom, že trať je vyberaná tak, aby bola reálne a bez podstatného ohrozenia jazdca zjazdná na 
motorke uvedeného typu. Preteky sú z podstaty veci športová činnosť a vyžadujú si primerané 
schopnosti účastníka v jazde na motocykli v teréne. 

Technické a administratívne prebierky prebehnú v stredu dňa 21.06.2017 od 12:00 do 22:00. 

Samotné preteky budú vo štvrtok a v piatok 22.-23.06. Štarty etáp budú v ranných hodinách. 
Rozprava s povinnou účasťou prebehne vždy večer pred etapou v čase okolo 21:00 hod. Presný 
čas štartu a harmonogram etapy bude oznámený na rozprave.  

Tankovanie paliva 

Dopĺňanie paliva je povolené kdekoľvek na trase pretekov. Na trase budú v prevádzke čerpacie 
stanice. Vzdialenosť medzi čerpacími stanicami bude označená v itinerári a bude oznámená na 
rozprave. Minimálny dojazd motocykla z vlastnej nádrže by mal byť 110 km, odporúčaný 130 
km.  

Trasa 

Celková dĺžka trás bude od 450 do 500 km. Trasa obsahuje prevažne časovo nemerané prejazdy, 
aj po verejných komunikáciách.  Trasy vedú prevažne po nespevnených cestách. Trasy nevedú 
mimo poľných a lesných ciest. Úseky tratí mimo spevnených verejných komunikácií sú na 
území Maďarskej republiky. Náročnosť terénu je zvolená s ohľadom na prioritné zameranie 
pretekov opísané vyššie. 

Navigácia 

Na každú etapu dostane jazdec grafický itinerár. Vyžívané sú len obrázkové schémy (nie GPS, 
nie azimuty). Pri dojazde etapy je jazdec povinný odovzdať itinerár z danej etapy 
usporiadateľovi, resp. ním poverenej osobe.  

Kontrolné body 

Na trase sú kontrolné body, ktoré budú označené v itinerári. Na kontrolnom bode ja jazdec 
povinný zhotoviť fotografiu objektu podľa popisu v itinerári tak, aby na fotografii zároveň bol 
vidieť jazdce alebo jeho súťažný stroj. Fotografiu musí jazdec urobiť tak, aby ju bol schopný 
zobraziť pri dojazde etapy usporiadateľovi, resp. ním poverenej osobe. 

Asistencia 

Technická pomoc je bez obmedzení po celú dobu pretekov. Usporiadateľ neposkytuje žiadne 
služby servisu/opravy.   



Každý jazdec je povinný poskytnúť pomoc každému na trati pretekov v situácii, keď bude 
ohrozený život alebo zdravie. Každý jazdec je povinný nahlásiť usporiadateľovi iného jazdca, 
ktorý má na trati problémy, ktoré mu pravdepodobne zabránia v dokončení etapy. 

Každý jazdec je povinný mať vo svojom mobilnom telefóne aktívny roaming a mať uložené 
číslo na usporiadateľa, resp. uložené usporiadateľom určené telefónne čísla, podľa pokynov 
udelených na rozprave.  

Zodpovednosť  

Každý z účastníkov podpíše pred pretekmi prehlásenie o účasti v pretekoch na vlastné 
nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť. Bez tohto prehlásenia nebude pripustený k štartu! 

Účastníci sú počas celých pretekov a na celej ich trase povinní dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky. 

Objemové triedy: 

• Endurá jednovalce 0-600ccm 
• Cestovné endurá jednovalce od 600 ccm 
• Cestovné endurá dvojvalce od 600 ccm (+ KLE 500, Suzuki DR Big, BMW HP2) 
• Cestovné endurá dvojvalce od 1000 ccm 

Doplnkové kategórie: 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť aj doplnkové kategórie podľa okolností pretekov 
a zloženia účastníkov, a to najneskôr na prvej rozprave (napr. „elite“ – viď nižšie). 

Licencie: 

Pretekov sa môžu zúčastniť amatérski jazdci bez licencie ale aj jazdci s licenciou Slovenskej 
motocyklovej federácie, FIM, alebo iného národného motocyklového zväzu.  V prípade účasti 
jazdcov s licenciou si usporiadateľ vyhradzuje právo vyhodnotiť týchto jazdcov samostatne 
v rámci jednej kategórie „elite“ bez rozdielu objemových tried.  

Technické podmienky 

Každá motorka a vybavenie jazdca musí prejsť administratívnou a technickou prebierkou. 

Motorka musí spĺňať tieto kritériá: 

• spĺňať hlukový limit podľa predpisov FIM pre enduro, nadmerne hlučné motocykle 
nebudú na pretek prebraté. 

• dobrý technický stav, doplnené prevádzkové kvapaliny, neuniká olej 
• funkčné obe brzdy a nie nadmerne opotrebované brzdové obloženie 
• funkčné svetlomety a brzdové svetlo 
• motocykel musí byť možné naštartovať vlastným štartérom 
• pneumatiky s dostatočným dezénom, odporúčame terénne pneu 
• správne umiestnené štartovné číslo a pripevnená tabuľka s evidenčným číslom (ŠPZ) 
• OTP stroja a platná STK, zákonné poistenie (PZP) preukázané tzv. zelenou kartou, 



• lekárnička 
• motorka musí prísť na prebierku čistá! 

Jazdec a jeho vybavenie: 

Povinné sú: 

• MX čižmy, t.j. čižmy s pevnou ochranou členka /nie kožené turistické motočižmy/ 
• Pevné ochranné prvky pre kolená, ramená, lakte, hruď a chrbát (MX korytnačka 

a kolenačky).  
• integrálna helma s funkčným zapínaním a homologizáciou pre prevádzku v cestnej 

premávke. Povolené sú aj prilby vyklápacie a motokrosové. 
• motocyklové rukavice. Odporúčame rukavice s protektormi na hánky. Ak motorka 

nemá chrániče rúk, sú protektory na hánky na rukaviciach povinné.  
• občiansky preukaz, vodičský preukaz na motocykel, medzinárodný preukaz zdravotnej 

poisťovne. 

Odporúčané sú: 

• MX trenírky a chránič krku sú silne odporúčané! 
• Hotovostné peniaze v HUF na benzín a pitie  
• Camelback 
• Tyčinky ako strava počas pretekov 

Parc fermé:  

Účastníci sú povinní každý večer umiestniť motorky do vyhradeného priestoru označeného 
usporiadateľom, a to spravidla v čase do 22:00 – tento čas môže usporiadateľ zmeniť. Na 
motocykli umiestnenom do vyhradeného priestoru po termíne uzavretia parc fermé nie je 
dovolené vykonávať akékoľvek opravy alebo údržbu. Parc fermé sa otvára o 06:00.  

Štartovné číslo:  

Bude pridelené usporiadateľom pretekov. Musí byť umiestnené viditeľne vpredu na motorke. 

Časové limity: 

Na čas prejazdových úsekov medzi meranými časťami pretekov budú stanovené časové limity. 
Tieto budú nastavené komfortne pri zohľadnení amatérskeho zamerania pretekov, aby v zásade 
platilo pravidlo, že jazdec, ktorý nemá technické problémy a ide plynulou jazdou podľa 
pravidiel cestnej premávky, má primeranú rezervu na absolvovanie spojovacej časti.  

Jednotlivý časový limit na každú spojovaciu časť je pevne stanovený, t.j. je pevne stanovený 
čas, do ktorého má jazdec nastúpiť na štart príslušnej meranej časti nasledujúcej po spojovacej 
časti. Čas, ktorý jazdec strávi v meranom úseku neposúva začiatok štartu do najbližšieho 
meraného úseku.  

Penalizácie: 

• Neskorý štart do etapy: - čas meškania x 2 



• Neskorý štart do meranej časti: - čas meškania x 2 
• Nepredloženie foto z CP: - 20 minút/foto 
• Neuloženie motocykla do parc fermé v limite: - čas meškania, max. 2 hodiny 
• V prípade nedostavenia sa na štart meranej časti do 1,5 hodiny od limitu pre štart (t.j. 

po čase, po ktorý budú na stanovišti maršali) sa jazdcovi v prípade dokončenia etapy 
započíta za daný meraný úsek čas najpomalšieho jazdca, ktorému bol meraný úsek 
reálne maršalmi odmeraný, vynásobený koeficientom 1,5.    

Diskvalifikácia: 

• Nedostavenie sa na štart etapy do 60 minút od stanoveného času štartu do etapy 
• Neposkytnutie pomoci v prípadoch, keď by bol ohrozený život alebo zdravie osôb, 

alebo hrozila väčšia škoda na majetku 
• Neprípustné jednanie proti duchu fair play 
• Výmena jazdca alebo stroja v priebehu súťaže 

Karta jazdca: 

Jazdec dostane na prebierkach kontrolnú kartu jazdca pre každú etapu. Do tejto karty si jazdec 
dá na štarte každého meraného úseku maršalom zapísať čas štartu do meraného úseku a v cieli 
každého meraného úseku čas dojazdu. V cieli etapy si dá jazdec maršalom zapísať do karty údaj 
o tom, či predložil všetky foto z CP, alebo údaj o počte chýbajúcich foto. Zápis v karte jazdca 
autorizujú maršali spôsobom určeným usporiadateľom. 

Nedá sa vylúčiť, že môže z dôvodu udalostí vyššej moci dôjsť k strate/zničeniu údajov 
z niektorého maršalského stanovišťa. V takom prípade je karta jazdca jediný zdroj informácií, 
na základe ktorých budú chýbajúce dáta doplnené a usporiadateľ bude karty jazdcov v takom 
prípade od jazdcov zbierať. Neposkytnutie karty jazdca z akéhokoľvek dôvodu (bez ohľadu na 
zavinenie) bude znamenať, že jazdcovi bude za daný úsek zarátaný čas najpomalšieho jazdca + 
1 minúta.  

Protesty: 

V prípade protestu proti zverejneným výsledkom etapy, alebo pretekov, je jazdec povinný 
predložiť maršalmi autorizovanú kartu jazdca, ktorá slúži ako kontrola údajov usporiadateľa. 
V prípade straty karty jazdca/znehodnotenia karty alebo neoprávneného zásahu do karty jazdca 
neexistuje kontrolný záznam, ktorý by bolo možné preskúmať a bez riadnej karty jazdca nebudú 
protesty riešené.  

Každý z jazdcov si môže pred podaní protestu sám podľa karty jazdca skontrolovať správnosť 
výsledkových údajov zverejnených usporiadateľom. Preto sa za podanie protestu skladá kaucia 
20,- Eur, bez ktorej zloženia nebude protest riešený. V prípade nepreukázania chyby v údajoch 
usporiadateľa je kaucia nevratná.  

Výsledky: 

Poradie je určené pre všetkých jazdcov, ktorí dôjdu do cieľa oboch etáp. Dôjsť do cieľa etapy 
znamená dopraviť seba a motorku do cieľa etapy vlastnou silou motorky. Ťahanie motocykla 
je zakázané!  



O poradí rozhoduje konečný súčet časov všetkých meraných úsekov po započítaní penalizácií. 
Prvé tri miesta v každej kategórii budú vyhlásené a odmenené pohármi a vecnými cenami. 

Miesto konania: 

Bivak pretekov bude v autokrosovom areáli pri obci Fiľakovské Kľačany. Súťažné časti 
pretekov budú v Maďarsku.  

Ubytovanie je zabezpečené na oplotenej ploche vo vlastných stanoch a jazdci zúčastňujúci sa 
pretekov za možnosť kempovania neplatia. 

Činovníci: 

• Riaditeľ pretekov: JUDr. Martin Landl 
• Technický komisár:  bude určený usporiadateľom na začiatku prebierok a bude 

realizovať prebierky 
• Maršali: budú oznámení na rozprave a označení tričkami, vykonávajú organizačné, 

časomeračské a kontrolné úlohy v bivaku alebo na trase pretekov 

Povolený počet jazdcov: 

Maximálny počet jazdcov je 70. Minimálny počet jazdcov pre uskutočnenie pretekov je 60. 

Rozprava: 

Všetci jazdci sa musia z bezpečnostných dôvodov povinne zúčastniť rozpravy pred každou 
etapou. Na rozprave môžu byť zmienené dôležité organizačné zmeny a bezpečnostné inštrukcie 
alebo výstrahy. 

Iné ustanovenia: 

Stráženie areálu bude zabezpečené v nočnom čase od 24:00 do 06:00 hod. s dôrazom na parc 
fermé, bufet a priestory s vybavením usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za veci a majetok, 
ktorý si účastníci privezú so sebou do miesta konania pretekov. 

Štartovné: 

Štartovné pre jazdca je 100,-Eur max. a zahŕňa: 
• parkovanie auta i motocykla v motokrosovom areáli 
• stanovanie a používanie soc. zariadení 
• účasť v pretekoch 
• časomieru 
• tričko 
• poskytnutie zdravotnej pomoci a dopravu do zdravotníckeho zariadenia 
• dopravu nepojazdnej motorky do bivaku 

Časť štartovného, ktorú určí usporiadateľ (spravidla cca 50% štartovného), sa hradí pri 
registrácii na preteky. Úhrada štartovného bude na vopred určený účet bankovým prevodom, 
alebo na mieste počas administratívnej prebierky. Registrácia na preteky je úplná riadnym 
vyplnením registračného formulára a úhradou príslušnej časti štartovného. V prípade pripísania 



úhrady prvej časti štartovného do 2 pracovných dní odo dňa podania registrácie, je časom 
registrácie čas podania registrácie. V prípade neskoršieho pripísania úhrady prvej časti 
štartovného je časom registrácie čas pripísania úhrady prvej časti štartovného na účet 
organizátora.   

Druhú časť štartovného je účastník povinný uhradiť v termíne, ktorý určí usporiadateľ pri 
spustení registrácie na pretek. V prípade neuhradenia druhej časti štartovného v termíne zaniká 
registrácia tohto jazdca na pretek a organizátor je oprávnený ponúknuť jeho miesto na 
štartovnej listine náhradníkom. 

Štartovné je nevratné (s výnimkou situácie, ak dôjde k zrušeniu pretekov zo strany 
usporiadateľa), a to aj v prípade nesplnenia podmienok technickej a administratívnej prebierky 
a nepripustenia jazdca na preteky z dôvodov nesplnenia podmienok účasti na pretekoch. 

V prípade naplnenia kapacity pretekov zaregistruje organizátor primeraný počet náhradníkov 
(cca 5-10). Zaregistrovaný účastník má právo požiadať usporiadateľa, aby namiesto neho 
zaregistroval prvého náhradníka v poradí a aby získal od náhradníka refundáciu ním uhradenej 
časti štartovného. Obchodovanie s registráciou na pretek je hyenizmom a akákoľvek hyena 
bude na veky vylúčená z možnosti účasti na usporiadateľom organizovaných podujatiach.   

Environmentálne pravidlá: 

V prípade servisu je nutné použiť podložky pod motocykel. Komunálny odpad je povinnosť 
pobaliť do igelitových vriec. Ohniská sa nesmú svojvoľne zakladať. Je zriadené centrálne 
ohnisko, gril je povolený ak nevypaľuje trávnik. 

Prezentácia produktov a reklama: 

Akékoľvek svojvoľné predávanie, vystavovanie alebo iná vizuálna prezentácia svojich alebo 
iných produktov obchodného charakteru je na pretekoch zakázaná. Povolenie za presných 
podmienok môže vydať na presne ohraničený časový úsek len usporiadateľ. 

Bezpečnosť a správanie účastníkov: 

Každý z pretekárov sa zúčastňuje pretekov dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť. Každý 
účastník pretekov si nebude nárokovať v prípade havárie, zranenia či iného postihnutia 
spôsobeného pretekárskou športovou činnosťou žiadnu úhradu od usporiadateľa pretekov. 
Počas pretekov sa bude každý účastník riadiť pokynmi usporiadateľa a ním poverených 
činovníkov. V prípade zranenia iného pretekára je každý pretekár povinný mu poskytnúť 
pomoc pokiaľ sa jedná o ohrozenie zdravia a života. Usporiadateľské vozidlá a vozidlá 
záchrannej služby majú prednosť pred pretekármi na trati aj mimo nej. 

Po depe/bivaku sa jazdí pomaly, bez pridávania a rozhrabávania podkladu.  

Porušenie pravidiel bude mať za následok vyradenie nespratníka mimo súťaž a športoviska bez 
nároku na vrátenie štartovného. 

Usporiadateľ: MÁME RADI RALLY, o.z. 


