
 

 

Autoklub Karosa, Vysoké Mýto 
 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
KARTING 

MISTROVSTVÍ ESKÉ REPUBLIKY 2015 
AUTOKLUB KAROSA, klub v A R bude organizovat podnik Mistrovství eské republiky 
v kartingu v souladu s Mezinárodním sportovním ádem FIA (v etn  p íloh), s p edpisy CIK-FIA, 
s všeobecnými p edpisy pro mistrovství a s t mito propozicemi a jakýmikoli dalšími p edpisy, 
které mohou být zve ejn ny po adatelem. 

 

1. Den a místo konání závodu 2.  - 4. 10. 2015 Autodrom Vysoké Mýto 
2. Po adatel AUTOKLUB KAROSA, klub v A R, Dráby 45/IV., Vysoké Mýto 566 01 
3. Organiza ní výbor  

editel závodu  Jan Dušek 
Zástupce editele Ji í áp 
Tajemník závodu Lukáš Novák 
Vedoucí trat   Milan Dosko il 
Startér Kamil  Drahoš   

4. Charakteristika trat  délka  1132  m  ší ka  8 – 12  m   sm r jízdy ve sm ru hodinových ru ek 
propustnost trat  34 jezdc  

5. ihlášky Uzáv rka p ihlášek je 25. 9. 2015, ihlášení po uzáv rce je možné a 
 znamená zvýšení vkladu o 10% (viz. SP pro Karting 2015 l. 3.1.4) 
On-line p ihlášky na adrese http://karting.autoklub.cz/  
 tel. /fax: 465 420 921 

E-mail: tajemnik@autodromvmyto.cz 
 V p ípad  dotaz  kontaktujte tajemníka závodu p. Nováka 

mobil 732 736 322, nebo Z p. Duška mob. 732 938 019 
6. asový harmonogram NS  FAS A R 2015 – resp. Standardní propozice Karting – Ostatní informace 

  2015 
7. Administrativní p ejímka pátek 2.10. 16.00 – 19.00 hod 

 sobota 3.10. 7.30 – 10.00 hod 
8. Technická p ejímka sobota 3.10. 8.00 – 12.00 hod 
9. Rozprava pro všechny ú astn né jezdce je povinná rozprava konaná v sobotu 3. 10. 

  2015  ve  12:00  pro  d tské  t ídy  a  ve  13:45  pro  ostatní  t ídy.  Pokud  není  v  
  aktuálním harmonogramu ur eno jinak. 

10. Oficiální výv ska v PZS, administrativní p ejímka 
11. Poplatky 

a) Veškeré poplatky musí být uhrazeny nejpozd ji p i formální p ejímce. 
b) Vklady jezdc  dle NS  FAS A R 2015 – resp. Standardní propozice Karting 2015 l. 3. 2. - Vklady 
c) Volný trénink:  pá 2. 10. 08.30 – 12.30 (1000 K /trénink/motokára; 600 K  od 13:00 dále) 

 pá 2. 10. 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  

12. Odm ny jezdc m a ceny 1. - 3. místo v nec a v cná cena, t ída Školní 50 obdrží v cné ceny 
13. Delegovaní inovníci  

Hl. sportovní komisa  Ji í Janovec 
Sportovní komisa i Jan Burian, Tomáš Novák, Zden k Gróman - zácvik SK 
Hlavní léka  MUDr. Ji í Michl 
Hl. technický komisa  Jan Bárt  
Techni tí komisa i  dle delegování HTK  
Vedoucí asom  Aleš Jakoubi 

14. Pojišt ní Výše odpov dnostního pojišt ní se ídí NS  FAS A R 2015 – P íloha 1 
Poplatky – l. 8.8 Karting (Pojišt ní zaplatí jezdec p i administrativní 

ejímce) 
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15. Opravárenské zabezpe ení montážní dílna, kompresor 
16. 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 ZZS (léka , zdravotní sestra, idi  - záchraná ) 
Stravování v areálu závodišt  Restaurace Autodrom Vysoké Mýto 
Ubytování:  a) pro závodníky a sout žící po adatel nezajiš uje 

b) delegovaní inovníci nahlásí datum p íjezdu s požadavkem na ubytování do 11. 9. 2015 
Parkovišt  závodních stroj  bude otev eno ve tvrtek 1. 10. 2015 od 16:00. P enocování je možné 
za poplatek 300,- K /jezdec. 
Rezervovaná místa pro jezdce jsou vyzna ena barvou. 
Distribuce pneumatik prob hne dle harmonogramu, nejdéle však 1h p ed m eným tréninkem dané t ídy. 
Platí p ísný ZÁKAZ používání elektrických topidel, va , oh íva , ledni ek a pod, které neslouží k údržb  
a provozu motokár. Elekt ina 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 provozovatelem trati vypnuta. 
Je vypsán zákaz kotvení stan  pod pokutou 10 000,- K . 

17. Sm rnice životního prost edí 
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 „ABSORP NÍ ROHOŽE“ bude pokutováno ástkou 1 000,- K . 
Místo pro odevzdání použitých pneu je u kontejner  s odpadem. 

Zákaz kou ení a zacházení s otev eným ohn m platí v celém prostoru PZS, UP, na p edstartovním roštu 
a v restauraci. 

Po celém areálu je vypsán zákaz rušení no ního klidu od 22:00 do 07:00. V tento as je zakázáno 
startovat, zabíhat, zah ívat, nebo zkoušet motokáry. 

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 10 000,- K . 

 

 

 
 

 

 

Lukáš Novák               Jan Dušek 

Tajemník závodu       editel závodu 

 

 

 

 

Schváleno dne: 7. 9. 2015  Pod .j. ZU142015KT 
 
 
 
Razítko, podpis: 
 
 
 
 
 



 

Plán závodní trat : 
 


