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M Mistrovství světa v motokrosu sajdkár 
FIM IMN 204/03 Kramolín 
Více jak 30 sajdkárových týmů 

Sobota 13. 05. 2017 

Sekretariát závodu – administrativní přejímka 07:00 – 20:00 

Technická kontrola 07:30 – 08:30 

Školení traťových komisařů / u startovacího zařízení 08:00 

První zasedání mezinárodní jury 08:45 

Setkání týmů 09:15 

Volný trénink sajdkár skupina „A“ 10:00 – 10:30 

Volný trénink sajdkár skupina „B“ 10:40 – 11:10 

 Administrativní a technická kontrola veterán sajdkár: 11:00 – 13:00 

Před-kvalifikační trénink sajdkár skupina „A“ 12:00 – 12:30 

Zkouška startu sajdkár skupina „A“  Ihned po skončení před-
kvalifikačního tréninku 

Před-kvalifikační trénink sajdkár skupina „B“ 13:00 – 13:30 

Zkouška startu sajdkár skupina „B“ Ihned po skončení před-
kvalifikačního tréninku 

Volný trénink veterán - sajdkár                                                                         13:45 – 14:00 

Kvalifikační závody  
maximum 30 sajdkárových týmů/20 minut + 2 kola 

 

Skupina „A“ kvalifikační závod  

Motocykly v čekací zóně/seznamovací kolo 14:45 

Start  15:00 

Skupina „B“ kvalifikační závod  

Motocykly v čekací zóně/seznamovací kolo 15:45 

Start  16:00 

Kvalifikační/měřený trénink veterán - sajdkár 16:45 – 17:00 

Administrativní a technická přejímka veterán - sólo 17:00 -  18:30 

Kvalifikační trénink sajdkár poslední šance 17:30 – 18:00 

Druhé zasedání mezinárodní jury  18:30 
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IM Mistrovství světa v motokrosu sajdkár 
FIM IMN 204/03 Kramolín 

Neděle 14. 05. 2017 

Sekretariát závodu – administrativní přejímka: 07:00 – 20:00 

Administrativní a technická přejímka veterán - sólo 07:15 – 08:15 

Volný trénink veterán - sólo 08:45 -  09:00 

Zahřívací kolo veterán – sajdkár  09:15 -  09:30 

Zahřívací kolo sajdkár 10:00 – 10:30 

Kvalifikační/měřený trénink veterán - sólo 10:40 -  10:55 

Autogramiáda  10:50 

Představení sajdkárových týmů  11:15 

První závod Veterán sajdkár  
(maximum 30 sajdkárových týmů/10 minut + 2 kola)  

 

Motocykly v čekací zóně 11:30 

Start 11:40 

První závod Veterán sólo 
(maximum 40 motocyklů/10 minut + 2 kola) 

 

Motocykly v čekací zóně 12:00 

Start 12:10 

FIM Mistrovství světa v motokrosu sajdkár 
První závod sajdkár  
(maximum 30 sajdkárových týmů/30 minut + 2 kola)  

GP Czech republic 

Motocykly v čekací zóně / seznamovací kolo   13:00 

Start  13:15 

Druhý závod Veterán sajdkár  
(maximum 30 sajdkárových týmů/10 minut + 2 kola)  

 

Motocykly v čekací zóně 14:05 

Start  14:15 

Druhý závod Veterán sólo 
(maximum 40 motocyklů/10 minut + 2 kola) 

 

Motocykly v čekací zóně 14:30 

Start 14:40 

FIM Mistrovství světa v motokrosu sajdkár 
Druhý závod  sajdkár  
(maximum 30 sajdkárových týmů/30 minut + 2 kola)  

GP Czech republic 

Motocykly v čekací zóně / seznamovací kolo   15:45 

Start  16:00 

Předávání cen za celkové výsledky sportovního podniku  
Veterán motokros 

Ihned po druhém závodě 

Předávání cen za celkové výsledky sportovního podniku  
Veterán sajdkár 

Ihned po druhém závodě 

Předávání cen za celkové výsledky sportovního podniku  
GP Czech republic 

Ihned po druhém závodě 

Tisková konference   Ihned po předání cen 

Třetí zasedání mezinárodní jury    17:00 

Výplata cestovní náhrady a peněžité ceny    17:30 – 18:30 

 


