
 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

KARTING 

Pohár A R 2015 
 

 

Po adatel bude organizovat podnik Poháru A R v  kartingu v souladu s Mezinárodním 
sportovním ádem FIA (v etn  p íloh), s p edpisy CIK-FIA, s všeobecnými p edpisy pro 
pohár A R, s t mito propozicemi a jakýmikoli dalšími p edpisy, které mohou být 
zve ejn ny po adatelem. 

 
1. Den a místo konání: 21.8 – 23. 8. 2015 Autodrom Mogul Sosnová 

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

 
3.  Organiza ní výbor:       Marcela Šípová, František Knápek, Jan Rieger, Jan Straka                                         

 
4. Charakter trat :              Délka: 1055m  Ší ka: 8-12m  Propustnost: 34 

                                           Sm r: proti sm ru hodinových ru ek 
 

5. ihlášky:  - Na míst  na administrativní p ejímce  
 

6. asový harmonogram: a) orienta ní asový harmonogram viz. oficiální výv ska +       
                                                        www.poharcr.cz  

b) asový harmonogram je orienta ní. Sledujte dojezdové asy    
    t íd p ed Vámi a postupn  na n  navazujte. 
c) Zm na a dopln ní bude vyv šena spole  s PU  na oficiální  
     výv skové tabuli a webových stránkách (www.poharcr.cz)  

 
7. Administrativní p ejímka   - ihlášení k tréninku i závodu  

                                    pá: 08:00 – 18:30 hod, so: 8:00 – 11:00 hod 
Jezdec bez fyzického p edložení platné licence nebude administrativn  p evzat a 

vpušt n na tra . 
 

8. Technická p ejímka + zna ení pneu:   sobota 8:00 – 12:00 hod 
 

9. Rozprava:        dle asového harmonogramu     
!!!!! ú ast všech jezdc  povinná –  sobota!!!!! 

 
10.  Oficiální výv ska:   v parkovišti závodních stroj  

 
11.  Vklad do závodu:     Veškeré poplatky musí být uhrazeny na formální p ejímce dle   

                                               Standardních propozic karting 2015. 
                       1.000,- páte ní celodenní trénink (40 €) 
                           600,- páte ní trénink zlevn ný (24 €) 
               400,- páte ní trénink zlevn ný (16 €)  
              1.000,- startovné - školní 50 + odpov dnostní pojišt ní (45 €) 
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                          1.500,- základní startovné do 17 let + odpov dnostní pojišt ní (65 €) 

              1.600,- základní startovné od 17 let +odpov dnostní pojišt ní (70 €) 
   2.500,- Honda endurance (tým)–2,5 hod+odp. pojišt ní  

                           .        
Veškeré poplatky musí být uhrazeny p ed vyjetím jezdce (stroje) na tra .!   

                          Bez vylepené samolepky o zaplacení nebude jezdec vpušt n na tra .    
 

12. Odm ny jezdc m a ceny   - 1 - 3 místo – pohár;  školní 50 - všichni-v cná cena 
                                                                                                               

13. Palivo:  Po adatel p edpisuje všem jezdc m použít palivo Shell V-Power Nitro+ Natural       
                        95 na erpané ve dnech závod  v eské Líp  u erpací stanice Shell, Žitavská    
                       ulice, eská Lípa. Pro t ídy NKZ2, NKF2, NKF3 je možné alternativní použití  
                       bezolovnatého benzínu Shell V-Power Nitro+ Racing na erpané ve dnech   
                      závodu v eské Líp  u erpací stanice Shell, Žitavská ulice, eská Lípa.  
 

14. Honda 390 Endurance –  2,5 hodiny    Tankování- p ed závodem si každý tým naplní 
kanystr a nádrž na motoká e p edepsaným benzínem. Kanystr p ed startem odevzdá 
TK, který benzín zkontroluje a uloží v míst  vyhrazeném pro tankování. P ed startem 
tento benzin zkontroluje technik a kanystr se uloží v míst  vyhrazeném na tankování. 

hem závodu každý tým musí minimáln  jednou tankovat 
 

15. editelství závodu + delegovaní inovníci:     
 

Hl. sportovní komisa :            Mgr. Petr Zelinka  
Sportovní komisa i:                 Zden k Št pánek, Old ich Blaha 
Race Director:                    Ji í Janovec 

editel závodu:  František Knápek (sitr@kartingcup.net, 777 990 907) 
Tajemník závodu:                    Jan Rieger           
Hl. technický komisa :       Ji í Chmel 
Techni tí komisa i:                Dle delegace HTK  

asom i:            Timing Jakoubi 
Hlavní léka :                            MUDr. Ji í Kašný 
Vedoucí trat :  

edstart:                       
Jan Straka 
František Knápek, Miluška Straková 

Formální p ejímka: F. Knápek, M. Šípová, J. Rieger 
            

16. Pojišt ní:   Po adatel je pojišt n dle l. 4 Standardních propozic kartingu 2015.                 
Pojišt ní odpov dnosti ú astníka závodu je dle NS  FAS A R 2015 – P íloha 1 
Poplatky – l. 8.8 Karting (Pojišt ní zaplatí jezdec p i administrativní p ejímce).  
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17. Protesty a odvolání:        dle Ro enky FAS A R 2015 

 
18. Ostatní informace:  

 
Parkování:   Vjezd do areálu možný již ve tvrtek od 17.00 hod 
 

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 !!  

Jezdci jsou povinni zajistit Jezdci jsou povinni zajistit zp tnou likvidaci použitých pneumatik 
na vlastní náklady. 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 

Jezdci jsou povinni upevnit - Mít na motoká e upevn nu krabi ku pro m ení asu 
asomírou  A R  a  to  alespo  2  poslední  tréninky  p ed  m eným  tréninkem.  Vydává  
asom  na p ípravném roštu. 

Média – Fotograf / kamera mají zákaz vstupu na tra . Povolení vstupu možno získat pouze u                             
tajemníka závodu proti podpisu.! 

Možnost zm ny vyhrazena, dopl ující informace a p ípadné zm ny budou uve ejn ny 
v PROVÁD CÍM USTANOVENÍ 

 
v Kun in  dne 10.8. 2015 

 
vypracoval:                                                                                                         
 
 
 

  
editel závodu 
Fr. Knápek 

   

 
Schváleno dne:  14. 8. 2015      Pod .j. ZU132015KT 
 
 
 


