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I. ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ DENNÍHO ZÁVODU 
 

KATEGORIE DÉLKA ZÁVODU VĚK DEFINICE STROJE 

MINI sobota 2x 8 min 

neděle 1x 10 min 

do 2013 včetně do 125 ccm 

DĚTI I. sobota 2x 15 min 
neděle 1x 20 min 

2012 – 2010 Bashan apod.** 

DĚTI II. sobota 2x 15 min 
neděle 1x 20 min 

2012 – 2010 Access 100 apod.** 

DĚTI III. sobota 2x 15 min 
neděle 1x 20 min 

2012 – 2010 Yamaha 250 apod. (pouze 
4x2)** 

JUNIOŘI I. sobota 2x 30 min 

neděle 1x 30 min 

2009 – 2006* do 300 ccm (pouze 4x2) 

JUNIOŘI II. sobota 2x 30 min 

neděle 1x 30 min 

2009 – 2006* do 450 ccm (pouze 4x2) 

PROFI 4x2 sobota 90 min  od 2005* stroj s koncepcí podvozku 4x2 
bez rozdílu pohonu jedné 
nápravy 

PROFI 4x4 sobota 90 min  od 2005* stroj s koncepcí podvozku 4x4, 
pohon obou náprav musí být 
zachován 

HOBBY 4x2 sobota 50 min  od 2005* stroj s koncepcí podvozku 4x2 
bez rozdílu pohonu jedné 
nápravy 

HOBBY 4x4 sobota 50 min  od 2005* stroj s koncepcí podvozku 4x4, 
pohon obou náprav musí být 
zachován 

TÝMY (dvojice) neděle 90 min od 2005* bez rozdílu kubatury 

*ředitel závodu má právo na přesunutí jezdce do jiné kategorie z důvodu větších zkušeností 
**pokud se do kategorie přihlásí stavba, bude hodnocena zvlášť 



II. ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ NOČNÍHO ZÁVODU 
 

KATEGORIE DÉLKA ZÁVODU VĚK 
PROFI 4x2 60 min od 2005* 

PROFI 4x4 60 min od 2005* 

HOBBY 4x2 40 min od 2005* 

HOBBY 4x4 40 min od 2005* 

*ředitel závodu má právo na přesunutí jezdce do jiné kategorie z důvodu větších zkušeností 
 
III. PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ZÁVOD A STARTOVNÉ 

 
Přihlašování je pouze přes internet (nepůjde na místě). Uzavírka registrací je 
30.9.2020 v 23:59. Platba je možná přes účet nebo na místě (s příplatkem 200 Kč a 
bez jistoty startu kvůli obsazenosti).  
 

MINI 400 Kč / 16 € 
(za celý víkend) 

DĚTI 400 Kč / 16 € 
(za celý víkend) 

JUNIOŘI 500 Kč / 20 € 
(za celý víkend) 

denní HOBBY + PROFI 800 Kč / 31 € podkategorie ŽENY 100 Kč / 4 € ** 

noční HOBBY + PROFI 800 Kč / 31 € 600 Kč / 24 €  * 

TÝMY 600 Kč / 24 € 
(300 Kč/os) 

ČIPY – vratná záloha 500 Kč / 20 € 
nebo osobní 
doklad 

čip platí na všechny závody během 
víkendu 
ČIPY VRACET IHNED PO SVÉM 
POSLEDNÍM ZÁVODĚ *** 

*pokud jezdec pojede denní závod bude mít noční závod zlevněný na 600 Kč / 24 € 
**ženy v denním závodě se mohou zároveň přihlásit do podkategorie ŽENY a být tak 
hodnoceny v obou kategoriích 
***při ztrátě čipu pokuta 1 000 Kč 
 

IV. ZODPOVĚDNOST 

Každý závodník se závodu CCC – Czech Cross Country účastní na vlastní riziko, což 
stvrzuje svým vlastnoručním podpisem při administraci.  



V. PENALIZACE A POSTIHY 
 

jízda bez helmy okamžité vyloučení ze závodu 
jízda v protisměru na trati i v depu okamžité vyloučení ze závodu 
neuposlechnutí signalizace organizátora 
praporkem 

okamžité vyloučení ze závodu 

úmyslné poškození značení a zkrácení 
trati 

- 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 

projetí tratě před závodem okamžité vyloučení ze závodu 
nepřiměřený kontakt se soupeřem na 
trati 

- 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 

záměrné zdržování na trati - 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 
rychlá jízda v závodním depu - 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 
rychlá jízda v parkovacím depu napomenutí (2 napomenutí = 

okamžité vyloučení ze závodu) 
tankování bez podložky - 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 
tankování bez vypnutého motoru - 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 
obsluha jezdce (brýle, pití, …) mimo 
závodní depo 

- 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 

předčasný start - 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 
jiné porušení pravidel - 1 kolo (z celkového počtu odjetých) 
jiné opakované porušení pokynů 
pořadatele 

okamžité vyloučení ze závodu 

 
VI. STARTOVNÍ ČÍSLA A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA 

 
Každý jezdec musí mít své startovní číslo na všech číselných tabulkách stroje (vepředu 
a z obou stran). Čtyřkolky musí mít číslo také vzadu na místě určeném pro SPZ. 
Provedení startovního čísla v minimálním rozměru: šíře číslice 2 cm, celková šíře 
jedné číslice 6 cm a výška 11 cm + kontrastní podklad vůči číslu. 

 
 Technická přejímka 

• Na každém závodu bude provedena u každého stroje technická prohlídka za 
účasti technických komisařů. Kdo nebude splňovat podmínky uvedené ve 
stanovách, nebude připuštěn do závodu bez nároku vrácení startovného. 
Jednotliví pořadatelé mají právo, pokud o tom budou informovat jezdce 
minimálně tři týdny před závodem, doplnit předepsané limity, ne však 
odstranit některou z předepsaných úprav. 

• Technickou kontrolou musí projít všechny stroje před prvním závodem. 
Jezdec, který nebude mít na stroji aktuální nálepku technické kontroly nebo 
jiné označení pořadatele, nebude vpuštěn na start nebo bude vykázán ze 
startovního pole bez možnosti vrácení startovného. 

• Technický stav stroje, tak jak je předepsán, je nutno udržet po celou dobu 
závodu. Pokud se stav během závodu změní v nepřípustný, bude jezdec 
odvolán k nápravě za pomoci černého praporu nebo traťovým komisařem do 
depa. 



VII. ÚPRAVY POVOLENÉ A ZAKÁZANÉ 
 
Ve všech kategoriích celkově vycházíme z technických předpisů pro kategorii enduro, 
cross country a podmínek specifikovaných, které se řídí mezinárodními pravidly FIM s 
níže vypsanými úpravami.  
 
Pro všechny kategorie platí 

• Přídavné nádrže jsou zakázány pro všechny kategorie! 
• Libovolné úpravy na výkonu motoru. 
• Katalyzátor nemusí být zachován. 
• Výfuk alespoň s jedním tlumičem povinný. 
• Libovolné úpravy na podvozcích, pokud je zachována původní koncepce (2x4, 

4x4). 
 

Povinnosti jezdců ve všech kategoriích: 
• Jezdec musí být vybaven helmou (homologovanou), rukavicemi a 

motokrosovou či endurovou obuví. 
• Doporučujeme i další chrániče pro zvýšení bezpečnosti jezdců. 
• Každá čtyřkolka musí být vybavena trhačkou (včetně HOBBY) pro vypnutí 

stroje při pádu jezdce. 
• Pro noční závody vyžadujeme jakékoliv přední světlo (může být i na helmě), 

jakékoliv zadní červené světlo (může být i blikající z kola). 
• Jezdci do 18 let se mohou účastnit závodu jen s písemným svolením rodičů či 

zákonných zástupců při registraci. 
• Jezdci musí chránit přírodu a odpad odkládat do míst k tomu určených (koše, 

pytle, kontejner...). 
• Jezdci se musí účastnit rozpravy na startu 30 min před závodem. 

 
VIII. PRŮBĚH (PRAVIDLA) ZÁVODU) 

 
• Zaváděcí kolo bude pouze pro kategorie MINI, DĚTI a JUNIOŘI. Ostatní si 

mohou projít trať pouze pěšky. 
• Start závodu je ve vlnách podle kategorie. Na startovní čáře se závodníci řadí 

podle data registrace. Jezdec stojí se strojem bez spuštěného motoru a čeká 
na povel startéra k zahájení závodů a vyjetí na trať. Předčasné vyjetí na trať je 
penalizováno jedním kolem z celkového počtu ujetých kol.  

• Stroje se během závodu nesmí měnit. Jezdec musí dojet do cíle se stejným 
strojem, se kterým nastoupil do závodu/na start. Při porušení tohoto pravidla 
je jezdec ze závodu diskvalifikován.  

• Doplňování paliva je možné jen ve vyhrazeném prostoru, který určí pořadatel 
závodu, nebo v parkovacím depu. Vjezd a výjezd z tohoto prostoru, stejně 
jako pohyb stroje zde, musí jezdec vykonat s maximální obezřetností a jízda v 
tomto prostoru musí být zpomalena na bezpečnou úroveň. Při porušení 
tohoto pravidla je jezdec s okamžitou platností vyloučen ze závodu. Při 
doplňování paliva musí být stroj v klidu (nenastartovaný) a pod ním umístěna 

 vsakovací podložka, která zabrání případnému úniku pohonných hmot do volné 
přírody. Oprava stroje může proběhnout pouze v závodním depu. 



IX. SPECIFIKACE PRO KATEGORII TÝMY 
 

• Štafeta se předává pouze v závodním depu 
• Jezdci mohou jezdit na dvou strojích nebo jedním společným 
• V případě poruchy stroje na trati se musí jezdec pro možnost pokračování v 

závodě vrátit zpět do závodního depa předat štafetu svému kolegovi (běžet) 
 

X. ODHLÁŠENÍ ZE ZÁVODU 
V případě zrušení ze strany závodníka bude zachován následující poplatek za 
zpracování 

 
odhlášení do uzavírky registrací 0 % ze startovného 
odhlášení po uzavírce registrací více než 
3 dny před akcí 

50 % ze startovného 

odhlášení méně než 3 dny před akcí 100 % ze startovného 
 

Odhlašovat se můžete na email (czechcrosscountry@gmail.com). 
Pokud akce bude zrušena organizátorem (vládou apod.), budou automaticky všechny 
startovné vráceny. 

 
 


