
Zvláštní ustanovení 
Czech Drift Series 2017 

Sosnová  16. - 17. 9. 2017 
 
 
Závod je započítáván do MČR CDS. Závod je pořádán na Autodromu Sosnová 
(CZ) 16. - 17. 9. 2017 
Celý závod se řídí ustanoveními NSŘ FAS AČR, Standardních propozic pro drifting, 
vydaného Zvláštního ustanovení a následných doplňků. 

A.  Program závodu 

16. – 17. 9. 2017 09.00 – 18.00 trénink, hlavní závod 

B. Ředitelství a oficiální vývěska se nachází v parkovišti závodních strojů 

C. Pořadatelem závodu je: Drift Klub v AČR 
Osadní 36, Praha 7 Holešovice 
e-mail: ales.sila@volny.cz 
 

Závod se koná ve dnech 16. – 17. 9. 2017.  

D.  Složení organizačního výboru 
Předseda:    Aleš Síla 
Členové:    Josef Strnad 

E.  Činovníci 
Sportovní komisař  Aleš Síla 
Hlavní rozhodčí:   
Rozhodčí: Kalaš David 
Technický komisař:  Vašek Puchmeltr 
Ředitel závodu:   Josef Strnad 
Činovník pro bezpečnost: TBA 
Sekretariát závodu:  Martina Jarošová 
Hlavní lékař:   TBA 

F.  Charakteristika tratě 
PRO/ SEMI-PRO  
Délka tratě 800 m 
Šířka tratě 12 – 16 m 

G. Rozdělení sportovních vozidel 
Skupina PRO/SEMI-PRO - vozidla kategorie Drift car. 

H. Počet startujících a uzávěrka přihlášek 
Závodu se mohou zúčastnit všichni jezdci dle ustanovení Standardních propozic 
pro drifting 2017. Maximální počet přihlášených je 100. Termín uzávěrky 
přihlášek je 14. 9. 2017 v 15:00 hod. 

 

 

 

 



 

I. Přejímky, vklady a pojištění  
Vklad do závodu činí pro skupinu PRO – 3.000,- Kč/ 120,- Euro, Semi-PRO – 
3.000,- Kč/ 120,- Euro při administrativní přejímce. Umístěním reklam pořadatele 
na levé a pravé straně automobilu a startovní číslo a na ploše stínítka předního 
okna a startovní číslo na zadním okně. Ve vkladu je zahrnuto pojištění vozidel 
proti škodám způsobeným třetím osobám. 

J. Pojištění soutěžících a posádek 
J1 Pojistné krytí pořadatele:  

Autoklub ČR uzavřel s firmou Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance 
Group, prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s.r.o. rámcovou 
pojistnou smlouvu č. 7721016822 o pojištění odpovědnosti pořadatele za 
škodu způsobenou jinému až do výše 10.000.000 Kč na akci.  

J2 Pojištění soutěžících a jezdců:  
A) Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za 

škodu způsobenou při akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho 
vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené ostatním účastníkům 
akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce činí 10.000.000 Kč 
na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody  
do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné 
výši. Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny účastníky 
akce s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají 
uzavřené celoroční pojištění odpovědnosti za minimálně stejných 
podmínek, jako jsou stanoveny v rámcové pojistné smlouvě.   

B) Všechny posádky musí při administrativní přejímce předložit platnou 
mezinárodní zelenou kartu svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude 
posádce povolen start   

C) Každý jezdec i spolujezdec musí mít sjednané své osobní úrazové 
pojištění, které je povinen předložit při administrativní přejímce (u držitelů 
licencí FAS AČR stačí předložit licenci jezdce). Pojištění zahraničních 
posádek musí zahrnovat i krytí nákladu na případné léčení v ČR.   

D) K. Čas zveřejnění výsledků  
E) Všechny výsledky budou vyvěšeny na oficiální vývěsce 60 minut po skončení 

kvalifikačních jízd jednotlivých skupin nebo jednotlivých stupňů finálových jízd. 

F) L. Zplnomocnění  
G) Tato Zvláštní ustanovení byla schválena FAS AČR pod č. j. DR01017 ze dne  

2. 8. 2017 
 

         Josef Strnad 
ředitel závodu 

 


