Informace komise ploché dráhy AČR2/2020
Vzhledem k dalšímu 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-2podařilo se zahájit letošní plochodrážní
sezónu na území České republiky.
Komise ploché dráhy konala v tomto období především elektronickou cestou a pomocí
telefonické konference.
1. Schválila změny v soutěži Přebor České republiky, který se v sezóně 2020 nazývá Pohár AČR.
Soutěž má po úpravě kalendáře naplánováno celkem sedm závodů, to znamená, že žádný závod
nebyl zrušen. (příloha pravidla soutěže)
2. Schválila změnu v soutěži Mistrovství České republiky juniorů ve třídě do 250 ccm. O mistru
České republiky se rozhodne v seriálu závodů. Je připraveno 8 závodů. Původně se měl
uskutečnit jeden závod. (příloha pravidla soutěže)
3) Dne 3. 6. 2020 se při závodu v Pardubicích sešli účastníci soutěže Mistrovství České republiky
družstev. Se zástupci SC Žarnovica byla problematika konzultována telefonicky. Vzhledem ke
skutečnosti, že zatím nedošlo k obnovení volného pohybu osob v Evropě kromě Slovenska
rozhodli se, že extraligové závody se uskuteční, pokud bude zejména volný pohyb mezi Českou
republikou a Polskem v měsíci září. Byl zrušen finálový závod. Praha, Slaný a Pardubice mají
zájem uspořádat jeden závod. Zástupce Interteamu deklaroval zájem soutěž absolvovat, pokusí
se zajistit i závod na některé z drah v České republice, zároveň však připustil, že by mohl z
pořádání závodu i rezignovat. Ostatní s tímto souhlasí, v tom případě by vítěz Extraligy vzešel ze
tří podniků. (pravidla budou prezentována po dalších konzultacích k 15. 7. 2020).
Soutěž první liga bude mít po odstoupení týmu SC Chabařovice, pouze čtyři účastníky. Soutěž se
uskuteční podle NSŘ pro 1. ligu platných v roce 2019. Účastníci se domluvili na tom, že
vzhledem k ekonomické situaci se uskuteční dva závody této soutěže, které rozhodnou o pořadí.
Pořadateli bude Žarnovica (2. 7.) a Kopřivnice (5. 9.).
4) V příloze naleznete nový kalendář závodů v České republice.
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