
 

 
 

HONDA390 KLUB V A R 
 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
klubového závodu motokár 

XV. Zimní pohár – KO KA CUP 2015 
Autodrom Vysoké Mýto 

 
1. Den a místo konání závod : 28. 12. 2015 – Autodrom Vysoké Mýto 
 

2. Po adatel závod :   Honda390 klub v A R ve spolupráci s Autoklubem Moravská 
ebová v A R  

 

3. Charakteristika trat :   Bude oznámena. 
 

4. P ihlášky:    Dostupné na internetu (www.zimni-pohar.wbs.cz) 
Kontaktní adresa: Honda390 klub v A R 

        Straky 29, 417 71 Zabrušany  
        zimni-pohar@email.cz    
 

5. Poplatky:     Startovné:  
     KO KA CUP    3500,- K   
     KO KA JUNIOR CUP     300,- K   
 

6. Ú astníci:   KO KA CUP  
Závod je ur en pro jezdce od 12ti let v den závodu s 
podvozkem s jakoukoliv homologací a motorem 
Honda GX390.  

              KO KA JUNIOR CUP  
Závod je ur en pro jezdce od 5ti do 13ti let s 
podvozkem(prošlé i sou asné homologace) a motorem 
ur enými pro d tské pohárové i mistrovské  kategorie, 
které byly vypsány v rámci Mistrovství eské 
republiky, Poháru A R nebo Moravského Poháru. 

Nelicencovaní jezdci musí být držiteli lenské karty A R a 
uzav ít víkendové úrazové pojišt ní A R, obojí se sjednává u 
po adatele.  

 

7. Motor: Je povoleno použití motoru Honda GX 390 UT1 upraveného 
pouze podle registra ního listu íslo M02/11 a jeho dodatk  
nebo motoru Honda GX 390 UT2 upraveného pouze podle 
registra ního listu íslo M01/13. Po adatel si vyhrazuje právo 
v p ípad  podez ení z nepovolených úprav motor odebrat a 
nechat p ekontrolovat technickým komisa em, panem Petrem 
Pospíšilem. Motory bez platné plomby budou hodnoceny 
v kategorii Honda OPEN. 

 

8. Váhy:             KO KA CUP 
Minimální hmotnost jezdce s motokárou: 180kg, 
kontrolováno p i každém zajetí do box  a v cíli závodu. 

     KO KA JUNIOR CUP 



 

Po adatel si vyhrazuje právo v p ípad  suchého 
povrchu dráhy p edepsat minimální hmotnost 
kontrolovanou vážením motokáry s jezdcem. 

  
9. Hodnocení a odm ny:   KO KA CUP 

Rozd len na 2 kategorie: Honda 390 (motory upraveny 
dle registra ních list  s platnou plombou) & Honda 
OPEN (motory bez platné plomby). 
První t i týmy/jezdci obdrží v cnou cenu.  

      Všichni ú astníci budou p i vyhlášení odm ni. 
     KO KA JUNIOR CUP 

První t i týmy/jezdci obdrží v cnou cenu.  
      Všichni ú astníci budou p i vyhlášení odm ni. 
 

10. Opravárenské zabezpe ení:  Po adatel nezabezpe uje.  
 

11. Benzín:  žné palivo dostupné z obchodní sít , s nejvyšším oktanovým 
íslem 95. 

 KO KA CUP 
ed závodem si každý tým naplní kanystr a nádrž na 

motoká e p edepsaným benzínem. Kanystr p ed startem 
odevzdá TK, který benzín zkontroluje a uloží v míst  
vyhrazeném pro tankování. 

 

12. Pneumatiky:   KO KA CUP 
      Suché: Dunlop SL1 
      Mokré: Dunlop (p tipalcové) 

V p ípad  zimního povrchu (led/sníh) je dovoleno 
použít speciální pneumatiky pro sníh, p tipalcové, bez 

eb . 
     KO KA JUNIOR CUP 

Volné p tipalcové, je zakázáno použití zimních 
(sn hových) pneumatik. 

 

13. asový harmonogram:   08:30 – 09:30   Administrativní a technická p ejímka  
        v ob erstvovacím stanu 
     09:00 – 09:15   Volný trénink Junior 
     09:15 – 10:00   Volný trénink Honda 390 
     10:00 – 10:30   Rozprava a losování o postavení na  
        startu  
     10:35 – 11:00   Ko ka Junior Cup 2015  10 kol  
     10:45 – 11:10   Tankování Honda 390  
     12:00 – 15:00   Ko ka Cup 2015  3 hodiny 
     15:20 – 16:00   Vyhlášení vít  a p edání cen všem 
 

14. Pojišt ní: Závod je pojišt n pojistkou . 0013981960, za škody vzniklé 
etí osob  a každý jezdec zaplatí p i p ejímce poplatek za 

pojišt ní odpov dnosti ú astníka sportovní akce. 
 

15. Mediální práva   Veškerá televizní a další mediální práva vlastní po adatel  
závodu. 
 
 
 
 

 



 

16. Delegovaní inovníci:   editel závodu  : František Knápek 
     Hlavní sportovní komisa  : Jan Straka 
     Hlavní technický komisa  : Petr Pospíšil 
     asom ská skupina : Jakoubi Timing 
 
 
 

Schváleno dne: 14. 12. 2015  Pod .j. ZU182015KT 
 
 
 


