Zvláštní ustanovení
Mistrovství ČR v kartingu 2017
Pořadatel bude organizovat podnik Mistrovství ČR v kartingu v souladu s Mezinárodním sportovním řádem
FIA (včetně příloh), s předpisy CIK‐FIA, s všeobecnými předpisy pro Mistrovství ČR v kartingu 2017, s těmito
Zvláštními ustanoveními a jakýmikoli dalšími předpisy, které mohou být zveřejněny pořadatelem.

1. Den a místo konání
5. ‐ 7. 5. 2017
Kartarena Cheb
Potočiště 3
350 02 Odrava
(výjezd č. 162 z rychlostní silnice R6 směr Planá)
https://mapy.cz/s/1vDIo

2. Pořadatel
Autoklub Moravská Třebová v AČR

3. Organizační výbor
Jan Straka, Marcela Šípová

4. Charakter trati
Délka

1 202 m

Šířka

8 – 11 m

Propustnost

34 jezdců

Směr

proti směru hodin

Pole position

vlevo

5. Přihlášky
Jezdec/soutěžící vyplní přihlášku na http://karting.autoklub.cz
Podepsání přihlášky a zaplacení vkladu proběhne v místě konání při administrativní přejímce.
Návod na vyplnění online přihlášky:
http://www.autoklub.cz/dokument/8799‐navod‐na‐on‐line‐prihlaseni‐do‐zavodu‐mcr‐v‐kartingu.html

6. Systém závodů a časový harmonogram
Pátek 5. 5. 2017
Neoficiální volné tréninky
Sobota 6. 5. 2017
Oficiální volné tréninky
Oficiální měřený trénink
Oficiálních tréninků se mohou zúčastnit pouze ti jezdci, kteří prošli administrativní a technickou kontrolou.
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Neděle 7. 5. 2017
Warm up, 2 finálové jízdy, superfinále
Orientační časový harmonogram ‐ viz Doporučený časový harmonogram Mistrovství ČR dle Standardních
propozic FAS AČR Karting 2017.

7. Administrativní přejímka
Pátek 5. 5. 2017
Platba volných pátečních tréninků
Administrativní přejímka pro závod

07:30 – 16:00
17:00 – 19:00

Sobota 6. 5. 2017
Administrativní přejímka pro závod

08:00 – 10:00

Pro přijetí jezdce do oficiálních tréninků a závodu je nutné absolvování administrativní přejímky.

8. Technická přejímka
Sobota 6. 5. 2017:
07:00 – 12:00
Motokára bez technické přejímky nebude do oficiálních tréninků a závodu vpuštěna.

9. 1. zasedání SSK
Místnost SSK, sobota 6. 5. 2017,

09:00

10. Rozprava
V sobotu 5. 5. 2017 dle harmonogramu v době polední přestávky. Účast všech jezdců povinná oproti
podpisu. Pro dětské třídy povinná účast soutěžících / zákonných zástupců.

11. Oficiální vývěska
V prostoru parkoviště závodních strojů.

12. Vklady
Volné tréninky – PÁ celý den

1.000 Kč / 40 €

Volné tréninky – PÁ od 13:00

600 Kč / 25 €

Startovné SO + NE

2.500 Kč + 100 Kč členský příspěvek na pojištění / 95 € + 5 €

Startovné SO + NE Školní 50

1.200 Kč + 100 Kč členský příspěvek na pojištění / 55 € + 5 €

13. Odměny
První tři jezdci v každé kategorii obdrží pohár.

14. Palivo
Pro všechny kategorie je předepsán bezolovnatý benzin Shell V‐Power 95.
Odběrné místo: ČS Shell, Ašská 2373/9, 350 02 Cheb (https://mapy.cz/s/1vEaf)
Pro kategorie OK Junior, OK a KZ2 je možné použití bezolovnatého benzinu OMV MaxxMotion 100.
Odběrné místo: ČS OMV, Ašská 2354, 350 02 Cheb (https://mapy.cz/s/1vTZL)
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15. Delegovaní činovníci
Hlavní sportovní komisař

Petr Zelinka

Sportovní komisaři

Jan Dušek, Kamil Drahoš

Sportovní komisaři ‐ zácvik

Truhlářová

Ředitel závodu

Marcela Šípová

Hlavní technický komisař

Petr Pospíšil

Techničtí komisaři

Jan Bártů, Libuše Burešová, Stanislav Dolejší,
Tomáš Průcha

Hlavní časoměřič

Aleš Jakoubi

16. Další činovníci a pořadatelé
Hlavní lékař

MUDr. Ivana Líšková

Administrativní přejímka, akreditace médií

Jan Rieger

17. Pojištění
17.1 Autoklub ČR uzavřel se společností 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.
17.2 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.
17.3 Každý jezdec 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
účastníků musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.
Odpovědnostní pojištění jezdce zaplatí jezdec/soutěžící při administrativní přejímce.

18. Ostatní informace
Vjezd do areálu možný již ve čtvrtek od 16:00, kempovné dospělí 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč.
Všichni účastníci, včetně mechaniků, doprovodů, diváků, fotografů a médií jsou povinni se seznámit s tímto
ZÚ a provozním řádem areálu, dodržovat jej po celou dobu své přítomnosti v areálu a dbát pokynů
pořadatelů.
Jezdci jsou povinni upevnit na svou motokáru krabičku měření, která bude vydávána v průběhu oficiálních
volných tréninků v prostoru předstartovního roštu.
Pořadatel si vyhrazuje právo použití modré vlajky s červeným křížem.
Média (foto/kamera) mají na trať vstup povolen pouze na základě podepsané akreditace. Akreditace k
dispozici na administrativní přejímce.
Jezdci jsou povinni v PZS povinni pod motokárami používat absorpční rohože.
Platí zákaz používání elektrických topení a vařičů.

Schváleno:
dne:
č.j.:

FAS AČR
28. dubna 2017
KT00117
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