Informácie k podujatiu M ČR a M SR v Moste
Prinášame Vám informácie k víkendovému podujatiu M ČR a M SR v Moste,
ktoré už nebude organizované agentúrou Slovakia Racing, ale priamo
Autodromom Most. Podujatie Bude dvojdňové, pričom jazdci môžu využiť aj
organizátorom pripravené piatkové voľné tréningy, ktoré nie sú súčasťou
štartovného.

TRIEDY
125SP, 125GP, Moto3, Superbike, Supersport, Superstock 300,
Superstock 600, Superstock 1000 – zúčastniť sa môžu jazdci s platnou
medzinárodnou licenciou FIM, FIM Europe, FMN, ktorí majú štartové
povolenie a príslušné poistenie, ďalej jazdci s národnou licenciou a
medzinárodnou licenciou AČR.
Pohár usporiadateľa v triedach voľná do 600ccm a voľná nad 600ccm –
zúčastniť sa môžu jazdci s platnou medzinárodnou licenciou FIM, FIM Europe,
FMN, ktorí majú štartové povolenie a príslušné poistenie, ďalej jazdci s
národnou licenciou a medzinárodnou licenciou AČR.
PRIHLÁŠKY
Prihlášku na podujatie v moste môžete stiahnuť z tohto odkazu:
https://www.motoch.com/public/files/userfiles/Prihlaska_210-101_Most_CZ.pdf

Prihlášky musia byť schválené FMN jazdca (povolenie štartu).
Prihlášku je nutné zaslať usporiadateľovi do 13. 07. 2017 do polnoci na
adresu sport@autodrom-most.cz, alebo faxom na číslo +420 476 449 994. V
takomto prípade však musia byť riadne podpísané a potvrdené originály
predložené na administratívnej prebierke.
- Každý motocykel musí prejsť technickou prebierkou, inak sa na ňom jazdec
nemôže zúčastniť kvalifikačného tréningu.
- Voľných tréningov sa môže zúčastniť jazdec len pokiaľ prešiel
administratívnou prebierkou.
- Rozprava riaditeľa pretekov s novými jazdcami bude v piatok o 19.00 hod v
tlačovom stredisku.
ŠTARTOVNÉ
Štartovné na podujatie sa hradí na administratívnej prebierke.
- 125SP, 125GP, Moto3: 3.700 Kč/140 €
- Superbike, Supersport, Superstock 300, Superstock 600, Superstock
1000: 4.700 Kč / 180 €
- Voľná do 600ccm a voľná nad 600ccm: 4.700 Kč / 180 €
V prípade doručenia prihlášky po uzávierke má usporiadateľ právo navýšiť
štartovné o 50%.
Pokiaľ ste už zaplatili štartovné na podujatie v Moste agentúre Slovakia
Racing, to Vám bude obratom vrátené! To sa týka aj jazdcov, ktorí mali
u agentúry celoročné predplatné. Jazdcom s celoročným predplatným bude
zaslaná práve suma na podujatie v Moste a pokiaľ sa po pretekoch v Moste
neuskutoční žiadne ďalšie podujatie, bude im vrátený aj zostatok.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Piatok (voľné jazdy mimo štartovného):
https://www.motoch.com/public/files/userfiles/%C4%8Casov%C3%BD%20har
monogram_Testov%C3%A1n%C3%AD%20p%C5%99ed%20z%C3%A1vody
%20M%C4%8CR%20moto_V2.pdf
Sobota a nedeľa:
https://www.motoch.com/public/files/userfiles/%C4%8Casov%C3%BD%20har

monogram%20210-101%20Most%20CZ_verze%202.pdf
PRÍJAZD NA OKRUH
Na okruh v Moste je možné prísť najskôr vo štvrtok až po 20:00 hod.

BOXY
Boxy sa objednávajú písomne u usporiadateľa. Cena za box je 5.000, - Kč /
195 € na podujatie. Kaucia za box činí 2.000 Kč / 100 €. V prípade, že budú
pri spätnom odovzdaní boxu zistené nedostatky, nebude záloha vrátená.
Poplatky za boxy je nutné uhradiť dopredu v hotovosti. Kľúče od boxov sú k
dispozícii len do 20:00 hod.
ZVLÁŠTNE USTANOVENIA
Všetky ostatné informácie nájdete v Zvláštnych ustanoveniach, ktoré
stiahnete z tohto odkazu: https://www.motoch.com/public/files/userfiles/210101_Most_CZ_ZU.pdf
Ďalšie informácie týkajúce sa budúcnosti seriálu M ČR a M SR vám
prinesieme hneď ako budú k dispozícii.

S pozdravom
Slovakia Racing

Facebook

Web

Slovakia Racing © 2017
Slovakia Racing group s.r.o.
Slnečné jazerá - sever 2602/165 Senec 903 01
e-mail: pecimut@motoch.com

