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Zvláštní ustanovení závodu motokár   
CHEB 

 
     KartingCup® 2014  – šestý závod 

 
 

1. Den a místo konání: 17. – 19. íjna 2014 
Kartarena CHEB 
 

                                                      
 

2. Po adatel závodu:          Autoklub Moravská T ebová v A R 
 

 
 

3. Charakter trat :  Délka: 1202  Ší ka: 8-11m   
                                              Sm r: proti sm ru hodinových ru ek 
 
 

 

4. P ihlášky:  - Na míst  (formální p ejímka)  
                                      pá:08:40 – 17:30 hod, so: 8:30 – 11:45 hod. 
                             -  Zdravotní prohlídka nutná doložit.!!  (neplatí  
                                 pro licence a ty kte í zdravotní prohlídku pro   
                                 sezónu 2014 doložili) 
 
 

5. asový harmonogram: a) orienta ní asový harmonogram viz. p íloha 
                                        b) asový harmonogram je orienta ní. Sledujte   
                                                  dojezdové asy t íd p ed Vámi a postupn  na n    
                                                  navazujte. 
                                        c) Zm na bude vyv šena spole  s PU  na   
                                                   místní výv skové tabuli a webových stránkách   
                                                   (www.kartingcup.net) 
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6. Vklad do závodu:        Veškeré poplatky musí být uhrazeny p edem   

                                    na formální  p ejímce dle ro enky KC. 
                                    1.000,- páte ní celodenní trénink 
                                       600,- páte ní trénink po 14.20 hodin  
                                       400,- páte ní trénink po 15.40 hodin  
                                    1.000,- startovné - školní 50 
                                    1.500,- základní startovné do 17 let 
                                    1.600,- základní startovné od 18 let 
                                    3.000,- Honda endurance(za tým) – 3 hod 
                                    1.200,- jednodenní startovné – So mimo M.T.   
                                       100,- odpov dnostní pojišt ní jezdce pá-ne 
                                                                                                            

Odm ny jezdc m a ceny:     budou vyhlášeni první 3  
      jezdci v každé kategorii. Ve t íd  Školní 50 budou odm ni všichni   
      jezdci. Obdrží pohár + v cnou cenu. P i minimálním po tu 15 ti   
      jezdc  v dané kategorii, bude odm no prvních 5 jezdc . 

 
 

7. Pojišt ní:   Závod je pojišt n hromadnou pojistkou za škody vzniklé    
                     etí osob . 
 

10.Poplatky:     Musí být uhrazeny p ed vyjetím jezdce(stroje) na tra .!                         
 

                                                
11.Ostatní informace: 
               
Palivo:    
Odb rním místem byly ur eny erpací stanice Shell  Cheb, Ašská 2373/9 nebo  OMV  
Ašská 2354,  Cheb,  354 424 401 
palivo Shell 95 nitro nebo OMV maxx motion 100 pro t ídy KF, KZ Shell 95 nitro pro 
ostatní t ídy 

 
Honda 390 Endurance –     Tankování- p ed závodem si každý tým naplní kanystr a 
nádrž na motoká e p edepsaným benzínem. Kanystr p ed startem odevzdá technikovi, který 
benzín zkontroluje a uloží v míst  vyhrazeném pro tankování.  Každý nový tým obdrží na 
administrativní p ejímce kanystr 10l. Ten si p ed závodem naplní stejn  tak nádrž na 
motoká e, s kterou bude startovat v závod  p edepsaným benzínem. P ed startem tento 
benzin zkontroluje technik a kanystr se uloží v míst  vyhrazeném na tankování. B hem 
závodu každý tým musí minimáln  jednou tankovat 
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Jezdci jsou povinni zajistit zp tnou likvidaci použitých pneumatik na vlastní náklady.  

     Jakýkoliv zástupce sout žícího (právnické nebo fyzické osoby), který je uveden na p ihlášce 
na p íslušný sportovní podnik, musí v rohodn  prokázat oprávn ní k zastupování tohoto 
sout žícího ú edn  ov enou plnou mocí, výpisem z obchodního rejst íku apod. Tímto 
ov ením se prokazuje i v p ípad  podání protestu i p i oficiálním jednání s inovníky 
závodu.  

     Vylévání olej  a ostatních ekologicky závadných látek je povoleno pouze do po adatelem 
ozna ené nádoby umíst né u vjezdu do depa (PZS). Za porušení této povinnosti bude 
po adatelem ú tována pokuta ve výši 1.000,- K  za každý jednotlivý p ípad. 

 Každý  jezdec  je  povinen  použít  v  depu  záchytnou  absorp ní  rohož,  kterou  musí  mít  
umíst nou pod motokárou vždy v p ípad  stání a manipulace v PZS (opravy, mazání, išt ní 
apod.)  Za porušení této povinnosti bude po adatelem ú tována pokuta ve výši 1.000,- K  za 
každý jednotlivý p ípad. 
 
 
Rozprava:          
 

!!!!! ú ast všech jezdc  povinná –  sobota!!!!! 
ŠKOLNÍ 50, BABY 60, MINI 60 - 11:15 HOD.!! 

HONDA, EASY 100, KF2+3, ROTAX, ROK, Z, CZK, FC - 12:10 HOD.! 
 
 
12. editelství závodu + delegovaní inovníci:     

    editel závodu:     Robert Doležal (zavody@kartingcup.net,603 231 468) 
Tajemník závodu:      František Knápek  (sitr@kartingcup.net, 777 990 907)  
Formální p ejímka:    František Knápek, Jan Rieger, Marcela Šípová  

                 Zpracování výsledk :   František Knápek, Jan Rieger  
               Hl. Sportovní komisa :   Mgr. Petr Zelinka  
                     Sportovní komisa :   Zden k Št pánek, Old ich Blaha 

     Hl. technický komisa :   Petr Pospíšil  
          Technický komisa :   Josef Pohanka 

                             Vedoucí trat :     Straka Jan    
                        Tra ový komisa :   TK  AkMT / TK Cheb 
                     P edstartovní rošt:    František Knápek, Miluška Straková 

                      Start:     Robert Doležal 
                         UP:    TK  AkMT 
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                 Kamera:    Timing Jakoubi 
                  M ení :    Timing Jakoubi  
                     Váha:     TK  AkMT 
Zdravotní zajišt ní:   Zajištuje okruh Kartarena Cheb 
Pé e o po adatele:    Josef Vyroubal , Ji í Ledvinka 
 

 
Možnost zm ny vyhrazena, dopl ující informace a p ípadné zm ny budou 

uve ejn ny v PROVÁD CÍM USTANOVENÍ 
 

v Mor. T ebové dne 07.10. 2014 
 

vypracoval                                                                                                        schválil 
 
 
 
 

  
tajemník závodu 

Fr. Knápek 

  
editel závodu 

Robert Doležal 

 

 
 
 
 
 
Schváleno v Praze dne 9. 10. 2014 pod . j. ZU142014ASK 
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