2.1. Štruktúra a kompetencie
orgánov seriálu MRC 2020
2.1.1. Riadiaci orgán seriálu MotorsportRallyCup 2020
Riadiacim orgánom seriálu je výbor, zložený z predstavenstva o.z.
MiniRallyCup a doplnený je o zástupcov usporiadateľov a jazdcov, má toto
zloženie:
František DEBNÁR
(KE) - riaditeľ seriálu MRC,
Ľudovít
VEREBES
(KE) - tech. komisár MRC,
Peter
HASAJ
(LE) - bezp. komisár MRC,
Marián
BUSCHBACHER (Rbk), - usporiadateľ,
Martin
JUREČKA
(L. M.), jazdec a usporiadateľ,
Tomáš
POLOVKA
(SNV), jazdec
2.1.2. Riadiaci orgán seriálu má právo :
a) Vylúčiť jazdca zo seriálu pre závažné porušenie predpisov.
b) Vylúčiť podujatie z bodovania MRC 2020 (pred, počas a po skončení), ak
organizátor nesplnil podmienky pre zaradenie do seriálu, pre nešportové
konanie organizátora alebo za závažné porušenie Bezpečnostných
predpisov.
c) Vykonávať námatkovú kontrolu na prítomnosť alkoholu v krvi u jazdcov,
ale aj usporiadateľov pred štartom rýchlostnej skúšky.
2.1.3.
a)
b)
c)
d)
e)

Riadiaci orgán seriálu schvaľuje :
Všetky dokumenty zverejňované v rámci seriálu MRC 2020,
Kalendár podujatí seriálu MRC 2020,
Zmenu termínov v kalendári,
Bodovanie, penalizácie a diskvalifikácie v rámci seriálu MRC 2020,
Výsledky seriálu MRC 2020.

2.1.4.
a)
b)
c)
d)

Riaditeľ seriálu je zodpovedný najmä za:
Vydanie športovo – technických predpisov,
Vydanie bezpečnostných predpisov,
Vydanie dokumentu – Organizácia podujatia MRC 2020,
Zverejnenie správnych výsledkov a bodovania seriálu MRC 2020, ako
aj ocenenie najúspešnejších posádok na konci sezóny seriálu MRC 2020.

2.1.5. Technický komisár seriálu MRC 2020:
a) Riadi TP vozidiel, spoločne s technikmi usporiadateľa ho aj realizuje.
Pred Technickým Preberaním si prevezme od riaditeľa podujatia 2
výtlačky zoznamu prihlásených a do neho robí záznam o TP.
b) Vedie evidenčnú dokumentáciu o technickom preberaní vozidiel na
všetkých podujatiach, zaradených do seriálu MRC 2020 a archivuje Tech.
karty zo všetkých podujatí v roku.
c) Má plnú kompetenciu neprebrať do súťaže vozidlo, ktoré požiadavky
Technických predpisov nespĺňa, alebo je v nevyhovujúcom technickom
stave!
d) Kontroluje na štarte RS odistenosť hasiacich systémov, správne
upevnenie prilieb na hlavách a námatkovo môže dávať jazdcom „fúkať“.
2.1.6. Bezpečnostný komisár seriálu MRC 2020:
a) Zodpovedá spolu s riaditeľom daného podujatia za celkové zabezpečenie
podujatia po stránke zaistenia bezpečnosti trate, traťových komisárov,
záchranárskych a zdravotných zložiek.
b) Spracuje v spolupráci s každým usporiadateľom podujatia dokument
Bezpečnostný plán, ktorý obsahuje všetky potrebné náležitosti pre
získanie zodpovedajúcich povolení a pre priebeh samotného podujatia.
2.1.7. Riaditeľ seriálu MRC 2020 (plus TK a BK MRC) budú mať právo byť
prítomní na každom jednotlivom podujatí, zaradenom do seriálu,
usporiadateľ im poskytne ubytovanie a stravu, tak ako ostatným traťovým
činovníkom, ktorí mu zabezpečujú podujatie.
2.1.8. Všeobecné
Pre zverejňovanie všetkých informácií jazdcom a ostatným záujemcom
bude i naďalej fungovať webová stránka www.minirallycup.sk, kde sa
budú dať nájsť všetky predpisy, dokumentácia k jednotlivým podujatiam,
výsledky jednotlivých podujatí a aj priebežné hodnotenie jednotlivých
posádok v sezóne po jednotlivých triedach aj v absolútnom hodnotení
seriálu MRC 2020.

