Informace komise ploché dráhy AČR 1/2020
Vzhledem k postupnému rozvolňování opatření přijatých vládou České republiky a Ministerstvem
zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 bude v případě dodržení všech platných
nařízení možno pokračovat na území České republiky ve sportovní sezóně 2020.
Vzhledem ke skutečnosti, že zatím nedošlo k obnovení volného pohybu osob v Evropě odkládají
se všechny podniky Mezinárodního mistrovství České republiky družstev – Extraliga a 1. Liga na
druhou polovinu roku 2020. Termíny ve druhém pololetí budou určeny dodatečně
Odložené závody 250/801 MEZ MČR dlouhá dráha a Flat Track v Mariánských Lázních jsou
předběžně plánovány na polovinu měsíce července 2020. Předpokládaný termín 18. 7. 2020
bude potvrzen nejpozději kolem 20. 6. 2020
Komise ploché dráhy po kontaktu s pořadateli sportovních podniků předpokládá, že sportovní
sezónu otevřou závody Přeboru České republiky:
250/303

3. 6. 2020 Pardubice (závod se uskuteční za zrušený podnik v Chabařovicích)
Součástí závodu bude pohárový závod ve třídě do 250 ccm

Předseda Jury: Pavel Ondrašík
250/302

Technik: Martin Kocek

Plzeň 14. 6. 2020 – Součástí závodu bude MČR do 125 ccm na klasické dráze

Předseda Jury: Petr Moravec
250/301

Rozhodčí: Tomáš Topinka

Slaný 18. 6. 2020

Rozhodčí: Pavel Kubeš

Technik: Karel Bubeníček

Součástí závodu bude pohárový závod ve třídě do 250 ccm

Předseda Jury: Pavel Ondrašík

Rozhodčí: Pavel Váňa

250/305

Součástí závodu bude MČR do 125 ccm na krátké dráze

Praha 23. 6. 2020

Předseda Jury: Petr Moravec

Rozhodčí: Lenka Felix

Technik: David Filipovský

Technik: Zdeněk Holub

Jednotlivý pořadatelé zpracují svá ZU a předloží je ke schválení na adresu naus@autoklub.cz do
15. 5. 2020.
Pořadatelé odpovídají za pojištění svých podniků.
Jednotlivé kluby nahlásí do 20. 5. 2020 seznam zájemců o účast v těchto závodech nejlépe
potvrzení zájmu přímo na jednotlivé závody. Bude stanoven systém závodů, vzhledem k omezení
počtu osob budou startující jezdci oznámeni předem, nebude možná žádná složitá kvalifikace.
Pokud bude platit toto omezení počtu osob na jednotlivých závodech, bude týden před každým
závodem vydáno upřesnění pro jednotlivé závody.
Závod 250/304 v Liberci je přeložen – termín ve druhém pololetí bude určen dodatečně
Závod 250/1006 v Mariánských Lázních – ESV je zatím pozastavena vzhledem k tomu, že
nedošlo k obnovení volného pohybu osob v Evropě. Případný náhradní termín bude řešen
dodatečně.
Kalendář akci pro tréninkové soustředění mládeže v kategorii do 125 ccm (MC) sestaví Zdeněk
Schneiderwind, bude publikováno 15. 5. 2020
Petr Moravec
Předseda Komise PD AČR
7. 5. 2020

