
 

 

AUTOKLUB ESKÉ REPUBLIKY – asociace kartingu 
Sportovní klub  TOP KART Cheb v A R 

 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ  závod   motokár 

 
 

Mistrovství eské republiky  KARTING 2014 
vypsané pro mistrovské a pohárové t ídy a držitele licencí podle Ro enky AsK A R 2014 

 

1. Den a místo konání závod :   

5. - 7. zá í  2014     KARTARENA  CHEB  

 
2. Po adatel: Sportovní klub  TOP KART Cheb, Klatovská 20,  350 02 Cheb 
 
3. Charakteristika trat :  
 délka:    1202 m,  ší ka:  8 – 11m,  
 sm r jízdy:    proti sm ru hod. ru ek  
                               propustnost trat :   34 jezdc  
         ené sektory:    3 
                              plánek areálu: ke stažení na www.kartarena.eu    
 
4. ihlášky: uzáv rka p ihlášek 1. zá í 2014 

ihlášky podané po tomto termínu mohou být  ú továny  vklad + 200.- K  
                       P ihlášky zašlete na adresu:  
          sportovní klub TOP KART Cheb 

Klatovská 20,    350 02 Cheb     
  nebo elektronicky  na E-mail: info@kartarena.eu 
                   akceptovány budou pouze zcela a kompletn  vypln né p ihlášky 
  

5. asový harmonogram závodu:   dle ro enky kartingu 2014,  p íloha H,  
          doporu ený harmonogram (p ípadn  provád cí ustanovení dle po tu p ihlášek) 
 
  

6. Pojišt ní Výše odpov dnostního pojišt ní se ídí Ro enkou Kartingu 2014 
Sportovní ád 2014  - Odpov dnostní pojišt ní.  

                              ( ástku za pojišt ní zaplatí jezdec p i administrativní p ejímce) 
 
7. Poplatky:  

a) Veškeré poplatky dle ro enky 2014 - krom  páte ního tréninku musí být 
uhrazeny nejpozd ji p i formální p ejímce.      
         pátek  5.9.    16.00 – 20.00 hod 
         sobota 6.9.    8.00 –  10.00 hod 
 

b) Vklady jezdc  dle Ro enky kartingu 2014:     Sportovní ád  
c) Volný trénink: denn   dle kalendá e a ceníku okruhu  www.kartarena.eu 
  pá  5.9.     08.30 – cca 17.30 (1000 K /trénink/motokáru) 
  pá  5.9.     13.00 – cca 17.30 (600 K /trénink/motokáru) 
 
 

platí  zákaz vjezdu na okruh bez vylepené známky o zaplacení tréninku,  jízda  
bez nalepené  známky bude pokutována ástkou za známku + 300.- K  
 
 

 



 

 
 

d) Prodejce  (platí i pro nestánkový prodej) 1.500 K  / závod.  Nutná p ihláška 
edem. 

 
e) enocování v areálu:    poplatek za elekt inu a ostatní služby v areálu inní 

i p íjezdu ve tvrtek 100.- K   za osobu a noc, d ti 50.- K .   
             Poslední zpoplatn ný nocleh je ze tvrtka na  pátek. 

 
Platí p ísný ZÁKAZ používání elektrických topidel, va , oh íva , ledni ek 
apod, které neslouží k údržb  a provozu motokár.   

      
Elekt ina, která je za poplatek k dispozici je ur ena pro pot ebný servis motokár a ne pro 
vytáp ní a p ípravy pokrm . Pro tyto ú ely používejte plynová topidla !!  
V p ípad  porušování tohoto zákazu m že být elekt ina bez jakékoliv náhrady vypnuta. 

 
f)   Vjezd do areálu denn  do 20.oo hod, pozdní p íjezdy doporu ujeme hlásit 
telefonicky p edem na ísle: 737 87 88 91,   p íjezd  v pátek 5.9. kdykoliv.   

 
Parkovací stáni pro jezdce je velikosti 6x8m a vyzna eno barvou. Reservovaná 
místa jsou ozna ena jménem.   

 
8. Odm ny jezdc m a ceny: dle ro enky 2014,       1.- 3.  místo  pohár + v nec 
          T ída školní 50 obdrží každý jezdec pam tní plaketu 
 
9. Opravárenské zabezpe ení: montážní dílna – za poplatek,   kompresor 
 
10. Ostatní pokyny: 

Odb r paliva:   Odb rním místem byly ur eny erpací stanice: 
OMV maxx motion 100   pro t ídy:    KF, KFJ, KZ   OMV,   Ašská 2354,  Cheb,       

Telefon:        354 424 401 
Shell V –power 95 nitro pro ostatní t ídy,      Shell  Cheb, Ašská 2373/9 ,       

Telefon:  420 354 424 307     (cca 6 km),   
 

 
Požární zabezpe ení:   Zajišt no ru ními hasicími prost edky. 
 
Zdravotní zabezpe ení:  sanitka  + léka     
 
Stravování v areálu závodišt :    Restaurace p ímo v areálu, nabídka hotových jídel 

domácí kuchyn ,  celodenní  provoz  kuchyn  od 7.oo-21.oo,   snídan  na 
objednávku formou bufetu.   

 
Ubytování:  a) pro závodníky a sout žící po adatel nezajiš uje 

b) delegovaní inovníci jsou povinni nahlásit po adateli  datum p íjezdu                
s požadavkem na ubytování nejpozd ji do 8.8. 2014 

  
povinná rozprava  pro všechny ú astn né jezdce je v sobotu 6.9. 2014 dle asového 
harmonogramu 
 
Distribuce pneumatik  prob hne dle harmonogramu v PZS, nejdéle však 1h p ed 

eným tréninkem dané t ídy. 
 

11. Sm rnice životního prost edí 

a) Jezdci jsou povinni zajistit zp tnou likvidaci použitých pneumatik na vlastní 
náklady. 
 
 
b) Vylévání olej  a ostatních ekologicky závadných látek je povoleno pouze do 



 

po adatelem ozna ené nádoby ( vedle dámských toalet u dálnice). Za porušení 
této povinnosti bude po adatelem ú tována pokuta ve výši 1.000,- K  za každý 
jednotlivý p ípad. 
 

c) Každý 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.)  Nepoužití  

edepsané „ABSORP NÍ ROHOŽE“ m že být po adatelem pokutováno ástkou ve 
výši  500.-  až  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 do 1000 K .  

 

 

   

12. editelství závodu: 
    editel závodu  Robert Doležal 
    tajemník závodu Ing. Radek Zálešák 

               vedoucí depa Zden k Navrátil 
              vedoucí trat   Jan Straka 

 

 

13. Delegovaní inovníci: 
    hl.sportovní komisa  Petr Zelinka 
    sportovní komisa i Zden k Št pánek + dle delegate A R 
    pomocný startér Zdenek Navrátil,  
    hl. technický komisa  Jan Bárt    
    techni tí komisa i  dle delegování HTK 
    vedoucí asom  Jakoubi Aleš 

 

 

 

Radek Zálešák                            Robert Doležal 
Tajemník závodu       editel závodu 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno dne: 12.8.2014     Pod .j.  ZU102014ASK 
 
 
 
 
Razítko, podpis   
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
íloha:  1  asový harmonogram       R  KARTARENA    5.-7.9.2014 

 
 
Pátek     5.9.2014   volné tréninky                cena 1.000.- K  
 
  8.30  Easykart 60 +  Baby 60 + Mini 60 
  8.45  Školní 50     
  9.00  ROTAX + ROTAX Junior    
  9.15  KF + KF Junior     
  9.30  KZ2        
  9.45  Easykart 60  
10.00  Školní 50     
10.15  Byby 60 + Mini 60 
   
10.30  ROTAX + ROTAX Junior    
10.45  KF + KF Junior     
11.00  KZ2        
12.00  Easykart 60  
12.15  Školní 50     
12.30  Byby 60 + Mini 60 
 
 
  estávka   -  odpolední  tréninky        cena 600.- K  
 
 
13.00  ROTAX + ROTAX Junior    
13.15  KF + KF Junior     
13.30  KZ2        
13.45  Easykart 60  
14.00  Školní 50     
14.15  Byby 60 + Mini 60 
 
14.30  ROTAX + ROTAX Junior    
14.45  KF + KF Junior     
15.00  KZ2        
15.15  Easykart 60  
15.30  Školní 50     
15.45  Byby 60 + Mini 60 
 
16.00  ROTAX + ROTAX Junior              cena 200.- K   
16.15  KF + KF Junior     
16.30  KZ2        
16.45  Easykart 60  
17.00  Školní 50     
17.30  Byby 60 + Mini 60 
 
             asový program vychází z p edpokladu, že kategorie HANDICAP CZ 2014 nenastoupí
  
 
 
Pátek  16.00 – 20.00   formální p ejímka 
 
 
 


