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Zvláštní ustanovení závodu motokár   
Mogul Sosnová 

     Pohár AČR a KartingCup® 2014  – druhý závod 
 
 

1. Den a místo konání:  16. – 18. května 2014 
Autodrom Česká Lípa 
 

2. Pořadatel závodu PAČR: AUTOKLUB ČESKÁ LÍPA v AČR  
      Autodrom Promotion, s.r.o.                                                         
 

3. Pořadatel závodu KC:  Autoklub Moravská Třebová v AČR 
 

 
4. Charakter trat ě:  Délka: 1055, Šířka: 8-12m, Propustnost: 34 

Směr: proti směru hodinových ručiček 
 

5. Přihlášky:   Na místě (formální přejímka)  
                                        pá:08:30 – 20:00 hod, so: 8:10 – 11:00 hod. 

Zdravotní prohlídka nutná doložit.!!  (neplatí pro 
licence) 

 
6. Časový harmonogram:  a) bude sestaven tak, aby bylo jezdcům umožněno co 

nejvíce trénovat a upraven tak, aby bylo reálné v neděli v rozumném čase odjet všechny 
3 bodované jízdy, při dodržení předepsané minimální délky jízdy dle ročenky PAČR. 
     b) Bude vyvěšen společně s PU na místní vývěskové 
tabuli, vždy na následující den 
 

7. Vklad do závodu:      Veškeré poplatky musí být uhrazeny předem na formální  
přejímce dle ročenky KC. 
                                    1.000,- páteční celodenní trénink 
                                       600,- páteční trénink po 14.hodině 
                                    1.000,- školní 50 
                                    1.500,- základní startovné do 17 let 
                                    1.600,- základní startovné od 18 let 
                                    2.000,- Honda endurance(za tým) – 2 hod 
                                    1.300,- jednodenní startovné – So nebo Ne   
                                    1.800,- zvýšené startovné  So+Ne, po 12.hod                                    
                                       100,- odpovědnostní pojištění jezdce pá-ne.   
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8. Odměny jezdcům a ceny:  V Poháru Autoklubu České republiky budou 

vyhlášeni první 3 jezdci v každé kategorii, při minimálním počtu 5 jezdců v dané 
kategorii. Ve třídě Školní 50 budou odměněni všichni jezdci. Obdrží pohár + věcnou 
cenu. 

 
V Karting cupu  budou vyhlášeni první 3 jezdci v každé 

kategorii (registrace, licence). Ve třídě Školní 50 budou odměněni všichni jezdci. 
Obdrží pohár + věcnou cenu. Při minimálním počtu 15 ti jezdců v dané kategorii, pak 
bude odměněno prvních 5 jezdců. 

 
9. Pojištění:                    Závod je pojištěn hromadnou pojistkou za škody vzniklé 

třetí osobě. 
 

10. Poplatky:                     1.000,- páteční celodenní trénink 
                                      600,- páteční trénink po 14.hodině 

                          
                                                

11. Ostatní informace: 
              Palivo:  

           Pořadatel předepisuje povinnost všem třídám (mimo NKZ/ FC, NKF2, NKF3) 
použít palivo Shell V-Power Nitro+ 95 načerpané ve dnech závodů v České Lípě 
u čerpací stanice Shell, Žitavská ulice, Česká Lípa. Pro třídy NKZ/ FC, NKF2, 
NKF3 je možné alternativní použití bezolovnatého benzínu Shell V-Power 
Nitro+ Racing načerpané ve dnech závodů v České Lípě u čerpací stanice Shell, 
Žitavská ulice, Česká Lípa. 

 
 Parkování: Parkování osobních a ostatních doprovodných vozidel v depu (PZS) u stanů 
motokár je ZAKÁZÁNO  s ohledem na velikost depa. Parkování pro osobní a doprovodná 
vozidla bude vyhrazeno na rallycrosové části areálu. (asfaltový okruh sousedící s PZS) 

 

Reklama:  

Pořadatelé uplatňují právo na umístění reklamy MOGUL na obě boční ochranné 
kapotáže, které budou vydávány při formální přejímce a kontrolovány při technické 
přejímce. (viz. Ročenka kartingu 2014, Technický řád, bod 8.2 Ostatní reklama). 
Reklamu je nutné umístit na vnější viditelnou stranu boční ochranné kapotáže.  

 
Parkoviště závodních strojů bude otevřeno pro účastníky volných tréninků ve čtvrtek od 16:00 
hodin.  Poplatek za kempování v areálu autodromu ze čtvrtka na pátek je 300,- Kč bez DPH. 
(poplatek vybírá Autodrom Česká Lípa)!  Depo v areálu autodromu bude otevřeno v pátek 
od 7:30 hod, a to pouze pro účastníky pátečních volných tréninků. Jezdcům, kteří nevyužijí 
možnost volných tréninků, bude vjezd do depa umožněn v pátek od 17:00 hod. Je vypsán 
 zákaz kotvení stanů do asfaltu, pod pokutou 1000,- Kč. 



 

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY – ASOCIACE KARTINGU 

Autoklub Moravská T řebová 
v AČR 

P. O. BOX 20, 571 01 Moravská T řebová   

Karting Cup® 2014 
Pohár Autoklubu ČR 

 
 
 
Každý soutěžící dostane  vymezený prostor (stání pro jezdce je velikosti 6x8m), který si 
přebírá a vrací ve stejném stavu včetně úklidu. Jednotlivé el. připojení v parkovišti závodních 
strojů je 2 kW. Jištění na rozvaděči 10 ampéry. 

 

V  prostorách závodiště a parkoviště závodních strojů nebude dovolen žádný prodej bez 
svolení pořadatele pod pokutou 50. tis Kč. 

Jezdci jsou povinni zajistit zpětnou likvidaci použitých pneumatik na vlastní náklady.  

     Jakýkoliv zástupce soutěžícího (právnické nebo fyzické osoby), který je uveden na přihlášce 

na příslušný sportovní podnik, musí věrohodně prokázat oprávnění k zastupování tohoto 

soutěžícího úředně ověřenou plnou mocí, výpisem z obchodního rejstříku apod. Tímto 

ověřením se prokazuje i v případě podání protestu či při oficiálním jednání s činovníky 

závodu. 

      Vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek je povoleno pouze do pořadatelem 

označené nádoby umístěné u vjezdu do depa (PZS). Za porušení této povinnosti bude 

pořadatelem účtována pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

 Každý jezdec je povinen použít v depu záchytnou absorpční rohož, kterou musí mít 

umístěnou pod motokárou vždy v případě stání a manipulace v PZS (opravy, mazání, čištění 

apod.)  Za porušení této povinnosti bude pořadatelem účtována pokuta ve výši 1.000,- Kč za 

každý jednotlivý případ. 
 
 
Rozprava: 
              !!!!! ú čast všech jezdc ů povinná –  sobota!!!!! 
 
12. Ředitelství závodu + delegovaní činovníci :     
Ředitel závodu:   Robert Doležal  (zavody@kartingcup.net, 603 231 468) 
Tajemník závodu:  František Knápek  (sitr@kartingcup.net, 777 990 907)  
Zástupce okruhu:  Jan Peškář (peskar@autodrom.cz, 777 167 455) 
Formální p řejímka: Fr. Knápek, Marcela Šípová, Iveta Marková                                     
Hl. Sportovní komisa ř: Mgr. Petr Zelinka  
Sportovní komisa ř: Zdeněk Štěpánek, Oldřich Blaha 
Hl. technický komisa ř: Jan Bártů  
Technický komisa ř: Standa Dolejší, Josef Pohanka 
Vedoucí trat ě:  Straka Jan    
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Traťový komisa ř:  TK  AkMT / TK AkČL 
Předstartovní rošt: František Knápek, Miluška Straková  
Start:    Robert Doležal, traťový komisař AkMT 
UP:    Lucie Prusáková 
Kamera:   Ing. Lucie Cudráková 
Časomíra:   Timing Jakoubi  
Váha:    František Kabilka 
Zdravotní zajišt ění: Zajištuje okruh Sosnová 
Péče o po řadatele: David a Ivana Nečasovi  

 
Možnost zm ěny vyhrazena, dopl ňující informace a p řípadné zm ěny budou 

uveřejněny v PROVÁD ĚCÍM USTANOVENÍ 
 

v Mor. T řebové dne 05.05. 2014 
 

vypracoval                                                                                                        schválil 
 
 
 
 

  
tajemník závodu 

Fr. Knápek 

  
ředitel závodu 

Robert Doležal  

 

 
 
 
Schváleno v Praze dne 12. 5. 2014 pod č. j. ZU042014ASK 
 
 
 
 
Razítko a podpis ASN 
 
 


