
TECHNICKÉ ŘÁDY SUPERMOTO
V rámci zlepšení kvality tradičních závodů Supermoto ve městě Hrušovany nad Jevišovkou, jsou 
upravená pravidla technické kontroly u zavodních strojů, pro zlepšení kvality jak bezpečnosti, tak 
celkových závodů. Při nedodržení těchto pravidel, NEBUDOU jezdci puštěni na trať.

Podmínky motocykly:

16”- 17“ kola 

- Adaptér předního brzdového třmenu musí vykazovat perfektní technické vlastnosti. Přesná strojní 
výroba a dokonalé opracování. Teplotně odolný materiál z prémiových materiálů.

- Přední brzdový třmen musí obsahovat minimálně 4 pístky.

- Přední radiální brzdová pumpa.

- Expanzní nádobka pro benzín, olej a chladící kapalinu.



- Šrouby musí být zajištěny vázacím drátkem – výpustný šroub oleje, nalévací šroub oleje,

- nalévací zátka chladiče, uchycení (šrouby) předního brzdového třmenu.



- Těsnost všech částí stroje – tlumiče, motor, brzdy.

- Dobrý technický stav zadního řetězového pohonu.

- Tlumiče musí být v dobré technické kondici a musí být přizpůsobeny pro závody supermoto 
(tvrdší nastavení)

- Vůle ložisek na celém stroji nesmí vykazovat známky opotřebení.

- Celkový stav musí odpovídat pro městské silniční závody a všechny motocykly budou důkladně 
zkontrolovány na technické přejímce před závody.

Všechny motocykly se na technickou přejímku dostaví v takto uvedeném stavu.



Podmínky čtyřkolky:

- Přední brzdový třmen musí obsahovat minimálně 4 pístky.

- Přední radiální brzdová pumpa.

- Expanzní nádobka pro benzín, olej a chladící kapalinu.

- Šrouby musí být zajištěny vázacím drátkem – výpustný šroub oleje, nalévací šroub oleje, 
nalévací zátka chladiče, uchycení (šrouby) předního brzdového třmenu.

-  Těsnost všech částí stroje – tlumiče, motor, brzdy.

- Dobrý technický stav zadního řetězového pohonu.

- Tlumiče musí být v dobré technické kondici a musí být přizpůsobeny pro závody supermoto 
(tvrdší nastavení)

- Vůle ložisek na celém stroji nesmí vykazovat známky opotřebení.

- čtyřkolka musí být vybavena trhačkou.



- Celkový stav musí odpovídat pro městské silniční závody a všechny motocykly budou důkladně 
zkontrolovány na technické přejímce před závody.

- Všechny čtyřkolky se na technickou přejímku dostaví v takto uvedeném stavu.


