
 

 
 

Schváleno dne 1.6.2015 pod 
.j.: ZU062015KT 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
 klubového závodu motokár 

Moravský Pohár 
 

1. Den a místo konání závod : 6. – 7. 6. 2015 Písek 

2. Po adatel závod :   MORAVSKÝ MOTOKÁROVÝ KLUB v A R  

3. Charakteristika trat :  délka: 1250 m  sm r jízdy:    proti sm ru hodinových ru ek 
     ší ka: 8 – 12 m  propustnost trat :   34 jezdc  

4. P ihlášky:    www.moravsky-pohar.cz, v míst  konání závodu 

5. asový harmonogram: viz. p íloha 

6. Vklad do závodu: jezdec MP  1.700,- K   (62 EUR) Mladí 50     1000,- K   (37 EUR)                    
jezdec MSR  1.900,- K   (69 EUR)             
vytrvalostní závod   1.500,- K   (55 EUR)                     
+ odpov dnostní pojišt ní (dle ro enky A R) 

 Nelicencovaní jezdci musí být držitelem lenské karty A R a uzav ít víkendové 
úrazové pojišt ní A R, obojí lze sjednat u po adatele.    

7. Odm ny jezdc m a ceny: první t i jezdci - pohár a v cná cena, jezdci d tských t íd všichni – v cná cena, 
jezdci t ídy Mladí 50 – pohár a v cná cena. 

8. Ostatní informace:  Benzín: Moravský Pohár p edepisuje povinnost jezdc m použít palivo na erpané 
v b žné obchodní síti. 

V mistrovských t ídách (Mini 60, Rotax) edepisuje povinnost použít palivo 
z erpací stanice SHELL, Hradiš ská 2479, Písek - natural 95. 
V mistrovské t íd  KZ2 je možné použít také palivo OMV Maxmotion 100, erpací 
stanice OMV, U H eb ince v Písku.  

Dodavatel pneumatik dle výb rového ízení musí zaru it distribuci a zp tnou 
likvidaci pneumatik. V p ípad , že nebude sepsána dohoda s po adatelem, zaplatí 
sout žící likvidaci dle ceníku  po adatele.  

9. editelství závodu: editel závodu:   Petr Zelinka        
Tajemník závodu:  Kate ina Vaculíková     

10. Delegovaní inovníci: Hlavní sportovní komisa :      Ing. Josef Žia ek             
Sportovní komisa :       František Foltýnek            
Hlavní technický komisa :     Petr Pospíšil               
Technický komisa :                Jan Bárt , zácviká  David Chrastina                                  
asom :   SAMŠ, Ing.Vojt ch Ruisl,    

    Lucie Žia ková, Vladimíra Žia ková 

Tajemník závodu     editel závodu 
Kate ina Vaculíková         Petr Zelinka 


