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1 OBECNÝ ÚVOD
MotoSurf je disciplína pretekov motorizovaných surfov. Od roku 2019 je táto disciplína
súčasťou UIM a je organizovaná ako súčasť Svetového pohára a Kontinentálneho pohára pod
záštitou UIM.
MotoSurf je komplexná športová disciplína, ktorá je organizovaná v kategóriách muži, ženy,
juniori a plne elektrické surfy. Tý sú rozdělené do dvoch hlavných disciplín – MotoSurf
Electric Challenge a e-Foils Masters.
.

2 LICENCIE A PRIHLÁSENIE DO PRETEKOV
2.1

LICENCIE

Každý jazdec, ktorý sa zúčastňuje medzinárodného podujatia MotoSurf, musí byť držiteľom
medzinárodnej licencie vydanej jeho/jej národnou autoritou vodného motorizu – členom
UIM – a sériovej licencie vydanej UIM. V prípade, že jazdec nemá k dispozícii národnú
autoritu – člena UIM – takýto jazdec musí podať žiadosť prostredníctvom inej národnej
autority, ktorá je členom UIM.
2.2

MEDZINÁRODNÉ LICENCIE

Medzinárodné licencie sú vydávané národnou autoritou vodného motorizmu – členom UIM.

2.3

SEZÓNNÁ LICENCIA

Sériovú licenciu vydáva UIM a umožňuje jazdcovi zúčastniť sa Svetového pohára
MotoSurf. Sériová licencia môže byť vydaná len pre držiteľov medzinárodnej licencie
vydanej národným orgánom jazdca. Držanie sériovej licencie zahŕňa:
- Personalizovaná licenčná karta.
- Poistenie zodpovednosti za udalosti MotoSurf WorldCup a MotoSurf Continental Cup
Europe a MotoSurf Games (Amerika).
- Zaradenie do svetového rebríčka UIM MotoSurf.
- Voľný prístup k online verzii pravidiel UIM MotoSurf.
- Držiteľ sériovej licencie má nárok na finančnú odmenu a podporu pri cestovaní na
podujatie, ak a v rozsahu, v akom boli takéto výhody oznámené pred podujatím.
Cena sezónné licencie: 50 EUR – jazdec nad 16 rokov.
30 EUR – jazdec pod 16 rokov.

2.4
2.4.1

ÚČASŤ NA PRETEKOCH
VEKOVÉ POŽIADAVKY

2.4.1.1 Všeobecné podmienky
Vek jazdca pri prihlásení na prvé preteky sezóny určuje kategóriu, do ktorej sa môže
prihlásiť. Ak jazdec začína sezónu v jednej kategórii a v priebehu sezóny dosiahne vekovú
hranicu, môže zostať v kategórii, v ktorej začal sezónu. Zároveň na základe požiadavky jazdca
po dosiahnutí vekovej hranice môže jazdec prestúpiť do inej kategórie.
2.4.1.2 Vekové limity

Pre registráciu na preteky musí byť jazdec starší ako 18 rokov. Táto podmienka musí byť
splnená najneskôr v prvý deň podujatia. Na preteky sa môžu prihlásiť jazdci mladší ako 18
rokov a proces registrácie vykonajú prostredníctvom svojich zákonných zástupcov a so
súhlasom tohto zákonného zástupcu.
Každý jazdec sa musí zaregistrovať v kategórii v súlade s vekom a rozsahom zručností, pre
ktoré je každá kategória určená. Jazdec do 18 rokov musí doručiť oficiálny formulár
podpísaný jeho zákonným zástupcom. Takýto formulár poskytne organizátor podujatia na
požiadanie alebo bude k dispozícii v pokynoch na pripojenie zaslaných pred podujatím.
V prípade, že je jazdec pod vekovou hranicou pre kategóriu, do ktorej sa hlási, zákonný
zástupca môže požiadať promotéra o výnimku. Takáto výnimka bude udelená len jazdcovi,
ktorý je známy výnimočnými výsledkami a výkonmi z predchádzajúcej sezóny.
2.4.1.3 Vekové limity a kategórie
a) MotoSurf World Cup
Open – od 16 rokov.
Stock Junior – od 15 rokov.
Stock Senior – od 18 rokov.
Juniors – 9 – 15 rokov.
Electric Challenge – od 16 rokov.
e-Foil Masters – od 15 rokov.
V prípade, že jazdec skončí predchádzajúcu sezónu v Top 3, môže prejsť do vyššej kategórie
aj vo veku 15 rokov. Takýto presun musí navrhnúť zákonný zástupca jazdca a schváliť ho
riaditeľ pretekov.
b) MotoSurf Continental Cup
Open – od 16 rokov.
Stock Junior – od 15 rokov.
Stock Senior – od 18 rokov.
Juniors – 9 – 15 rokov.
Electric Challenge – od 16 rokov.
e-Foil Masters – od 15 rokov

