
- MČR SuperEnduro: Držitelé licence A, B, Mezinárodní. Pouze licence vydané Autoklubem ČR.

*maximální kapacita přihlášených jezdců: 40

– POHÁR = Držitelé licence C, bezlicenční.

RnR KIDS Race

Vypsané kategorie: 

Opět pojedeme o atraktivní price money .. 15.000,- 1.místo, 10.000,- 2 místo, 5.000,- 3.místo

Závody budou vypsány pro 2 kategorie ELEV a JUNIOR. 

*maximální kapacita přihlášených jezdců: 40

Kategorie ELEV: Pro závodníky na motocyklech do obsahu 50cc automat + malé elektro motocykly.
                             Věkové omezení: pro závodníky do 8 let věku.

Opět pojedeme o atraktivní price money .. 3.000,- 1.místo, 2.000,- 2 místo, 1.000,- 3.místo

Podmínky a kategorie:

Kategorie JUNIOR: Pro závodníky na motocyklech do obsahu 65cc + pitbike do obsahu 125cc a maximální velikosti předního kola 
14″ a zadního 12″
Věkové omezení: pro závodníky do 12 let věku.

*maximální kapacita přihlášených jezdců na každou kategorii: 10

Startovní čísla z Memoriálu budou použity i na SuperEnduro závod. Pokud se do vyřazovacích jízd kvalifikují jezdci, kteří mají 

stejné startovní číslo (jeli spolu dvojice na Memoriálu), tak v pátek večer dostanete na sobotní vyřazovací jízdy SuperEndura nové 

startovní číslo, které si před startem vyřazovacích jízd SuperEndura nalepíte. 

www.rocknride.cz

*Jezdci být držiteli motokrosových licencí „A“ nebo mezinárodních licencí. nesmí 

REGISTRACE K ZÁVODŮM + PODROBNĚJŠÍ INFORMACE: 

HOBBY: Držitelé licence C, bezlicenční.

Každý jezdec obdrží na přejímce RnR startovní čísla, které si nalepí na motocykl.

-  PROFI:  Držitelé licence A, B, Mezinárodní, nebo jezdci, kteří závodí v MČR a Přeboru ČR. 

*Pokud mají jezdci ve dvojici rozdílné licence, tak kategorii volíte dle vyšší licence ve dvojici.

Nově: HOBBY VETERÁN: V den závodu musí oba jezdci dovršit min.40 let věku. Držitelé licence C, bezlicenční.

*Pokud mají jezdci ve dvojici rozdílné licence, tak kategorii volíte dle vyšší licence ve dvojici.

- ŽENY + 85cc: Zde může být kombinace žen a jezdců s motocykly maximálně do 85cc. Nerozhoduje licence

*  přihlášených dvojic pro společný závod kategorií HOBBY, HOBBY VETERÁN:Maximální kapacita 100 dvojic

Memoriál Jaroslava Kuklíka:

SuperEnduro

- VETERÁN: Držitelé licence A, B, Mezinárodní, nebo jezdci, kteří závodí v MČR a Přeboru ČR. Oba jezdci musí dovršit min.40 let věku.

Vypsané kategorie:

*  přihlášených dvojic pro společný závod kategorií PROFI, VETERÁN, ŽENY+85cc:Maximální kapacita 100 dvojic
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