
 

AUTOKLUB ESKÉ REPUBLIKY – ASOCIACE KARTINGU 

 

Autoklub Karosa Vysoké Mýto 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

závod  motokár 

POHÁR AUTOKLUBU ESKÉ REPUBLIKY 
KARTING 2014 

1. Den a místo konání závod : 19. 9. - 21. 9. 2014 Autodrom Vysoké Mýto 
2. Po adatel: Autoklub Karosa Vysoké Mýto 
3. Charakteristika trat : délka  1142  m  ší ka  8 – 12  m   sm r jízdy ve sm ru hodinových ru ek 

propustnost trat  34 
4. ihlášky: Uzáv rka p ihlášek 15. 9. 2014 

ihlášky zašlete na adresu: Autoklub Karosa Vysoké Mýto A R 
Dráby 45/IV., 566 01 Vysoké Mýto 
tel. /fax: 495 420 921 
E-mail: tajemnik@autodromvmyto.cz 

 V p ípad  dotaz  kontaktujte tajemníka závodu pí. Truhlá ovou mobil 
731 215 223, nebo Z p. Nováka mob. 732 736 322 

5. asový harmonogram Ro enka Kartingu 2014 – Doporu ený asový harmonogram 
6. Pojišt ní Výše odpov dnostního pojišt ní se ídí Ro enkou Kartingu 2014 – Sportovní 

ád 2014 – l. 1.30 Odpov dnostní pojišt ní. (Pojišt ní zaplatí jezdec p i 
administrativní p ejímce) 

7. Poplatky:  
a) Veškeré poplatky musí být uhrazeny nejpozd ji p i formální p ejímce. 
b) Vklady jezdc  dle Ro enky kart. 2014 l. 4. 2. - Sportovního ádu. 
c) Volný trénink:  pá 19. 9. 08.30 – 12.30 (1000 K /trénink/motokára; 600 K  od 13:00 dále) 

 pá 19. 9. 13.00 – 18.00 
d) Osoby mimo ofic. doprovod  100 K . 
e) Ofic. prodejce (1 stánek+1osoba) 1200 K  / závod 
f) Ve dny mimo závod se poplatky ídí schváleným ceníkem viz. www.autodromvmyto.cz  

8. Odm ny jezdc m a ceny: 1. - 3. místo v nec a v cná cena 
9. Opravárenské zabezpe ení: montážní dílna, kompresor 
10. Ostatní pokyny: 

Palivo: Odb rním místem byla ur ena erpací stanice Shell, Husova Vysoké Mýto, po levé stran  silnice 
E35 (sm r Litomyšl), p ed vjezdem na autodrom AKVM, palivo Shell V-Power 95 Nitro +, Pro KZ2, 
KF2, KF3 Dašická 1228 Chrudim 537 01 CZ Shell V-Power Racing Nitro + Racing 

Požární zabezpe ení:  Zajišt no hasicími prost edky. 
Zdravotní zabezpe ení: RZ, zdravotnice K 
Stravování v areálu závodišt . Restaurace Autodrom 
Ubytování:  a) pro závodníky a sout žící po adatel nezajiš uje 

b) delegovaní inovníci nahlásí datum p íjezdu s požadavkem na ubytování do 15. 9. 2014 
Parkovišt  závodních stroj  bude otev eno ve tvrtek 18. 9. 2014 od 18:00.  
Pro všechny ú astn né jezdce je povinná rozprava konaná v sobotu 20. 9. 2014 ve 12:00 a ve 13:00! 
Distribuce pneumatik prob hne dle harmonogramu, nejdéle však 1h p ed m eným tréninkem dané t ídy. 
 

11. Sm rnice životního prost edí 

Je vypsán zákaz kotvení stan  pod pokutou 10 000,- K .  

Nepoužití „ABSORP NÍ ROHOŽE“ bude pokutováno ástkou 1000,- K  

Prostor pro vylévání olej  a ostatních ekologicky závadných látek a substrát  je z ízen vedle stanovišt  
technické p ejímky jezdc . V p ípad  porušení zákazu vylévání t chto látek v jiných prostorách si po adatel 
vyhrazuje právo uložit finan ní pokutu ve výši 1000 K . Jezdec je povinen si na vlastní náklady po ídit a 
používat zachytnou absorp ní rohož. Tuto rohož musí mít umíst nou pod motokárou vždy v p ípad  stání a 
manipulace v PZS (opravy, mazání, išt ní motokáry apod.) 
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12. editelství závodu: 
editel závodu  Lukáš Novák 

zástupce editele Ji í áp 
tajemník závodu Veronika Truhlá ová 
vedoucí depa Jaroslav Morkus 
vedoucí trat   Tomáš Novák 

13. Delegovaní inovníci: 
hl. sportovní komisa  Ji í Janovec 
sportovní komisa i Jan Burian, Milan Dosko il 
startér Tomáš Karlík 
hl. technický komisa  Jan Bárt   
techni tí komisa i  dle delegování HTK  
vedoucí asom  Libor Truhlá  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Novák Lukáš                             Veronika Truhlá ová 

editel závodu      Tajemník závodu 

 

 

 

 

 

Schváleno dne: 12.9.2014   Pod .j.  ZU122014ASK 
 
 
 
 
Razítko, podpis: 


