PROGRAM:
31. 7. 2020 (pátek)

Uzávěrka přihlášek

7. 8. 2020 (pátek)
16:00-20:00 Administrativní a Technická přejímka (parkoviště závodních strojů)
8. 8. 2020 (sobota)
08:00
Zasedání sportovních komisařů č. 1 (věž)
08:30
Trénink
11:30
Rozprava s jezdci
12:30
Série rozjížděk č. 1
16:30
Série rozjížděk č. 2 (pouze Racer Buggy)
9. 8. 2020 (neděle)
08:00
Série rozjížděk č. 2
11:00
Série rozjížděk č. 3
Zasedání sportovních komisařů č. 2 (věž) – cca 5 minut po ukončení jízd
14:00
Finálové jízdy
Vyhlášení výsledků / stupně vítězů (věž)
Zasedání sportovních komisařů č. 3 (věž) – cca 10 minut po ukončení jízd
1.1 AUTO MOTO KLUB Dolní Bousov v AČR bude organizovat klubový závod v souladu se
„Soutěžními předpisy“ a „Organizačními a bezpečnostními předpisy“ AK Radeč a těmito Zvláštními
ustanoveními a jakýmikoli dalšími předpisy, které mohou být zveřejněny pořadatelem.
1.2 Organizační výbor:
Předseda: Milan Tejchman
Členové: Jiří Saidl, Petr Nechánský ml., Petra Horáková, Roman Bočánek,
Petr Bulíř, Jan Rieger, Pavel Nechánský, Luděk Bartoň, Radek Šťastný, Pavel Picek
Adresa sekretariátu: AUTO MOTO KLUB Dolní Bousov v AČR
Na Sídlišti 514, 294 04 Dolní Bousov
www.amkdb.cz / e-mail: amkdb@seznam.cz / Tel: +420 608 468 141
1.3 Činovníci:
- Sportovní komisař
- Ředitel závodu
- Ředitel závodu (zástupce)
- Tajemník závodu
- Činovník pro bezpečnost
- Vedoucí tratě
- Vedoucí depa
- Technický komisař
- Časoměřič/zápis pořadí
- Lékařské zabezpečení
- Činovník pro styk s jezdci
- Startmaršál

Jiří KADLEC
Ladislav SAIDL
Vladimír LEVÝ
Petra HORÁKOVÁ
Roman BOČÁNEK, Milan KLÍMA (zástupce)
Petr BULÍŘ, Jan RIEGER (zástupce)
Pavel NECHÁNSKÝ, Luděk BARTOŇ (zástupce)
Pavel VÁVRA
Hana SAIDLOVÁ, Monika ŠAFRÁNKOVÁ
EMS Liberec / F.Chaloupka
Jan PETR
Jaroslav JANÁČEK

1.4 Oficiální vývěsková tabule
Oficiální vývěsková tabule bude umístěna u hlavní budovy (věž ředitelství).
1.5 Tento podnik v autocrossu je započítáván do:
- Třída A (do 1400 ccm)
- Třída B (do 1600 ccm)
- Třída C (nad 1600 ccm)
- Třída D1 (Buggy 4x2)
- Třída D2 (Buggy 4x4)
- Třída D3 (Buggy 4x4 junior)
- Třída R1 (RB 160)
- Třída R2 (RB 125 ccm)
- Třída R3 (RB 250)
- Třída N1400 (do 1400 ccm)
- Třída Š1400 (Škoda do 1400 ccm)
- Třída S (speciál)
- Třída K (Kart)
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1.6. Místo konání: DOLNÍ BOUSOV – závodiště RACHVALA
Poloha: www.mapy.cz = 50°26'14.352"N, 15°8'59.507"E
Okruh: Délka=850m, Max.šířka=18m, Min.šířka=10m, Šířka startu=20m
1.7 Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku přes
registrační portál: http://www.akradec.cz/online_registrace.php
1.8 Všichni soutěžící, kteří se přihlásili do uzávěrky přihlášek, platí vklad vč. pojištění ve výši:
100 Eur (2.700 Kč) / Junior = 70 Eur (1.900 Kč) / RB = 60 Eur (1.600 Kč) za každé vozidlo
60 Eur (1.600 Kč) za každé vozidlo startující v další třídě
Vklad musí být zaplacen hotově při administrativní přejímce.
1.9.1 Pojistné krytí pořadatele
Autoklub ČR uzavřel s pojišťovnou Allianz pojišťovna, a.s. prostřednictvím společnosti PLATINUM
Consulting s.r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 400046134 o pojištění odpovědnosti pořadatele za
škodu způsobenou jinému až do výše 10.000.000 Kč.
1.9.2 Pojistné soutěžících a jezdců
Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při
podniku jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody
způsobené na zdraví nebo majetku ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho
účastníka závodu činí 10,000.000 Kč na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000 Kč tzn., že
škody do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné výši.
1.9.3 Každý jezdec musí mít sjednané své osobní úrazové pojištění, které je povinen předložit při
administrativní přejímce (u držitelů licencí AS AČR stačí předložit licenci jezdce). Pojištění
zahraničních účastníků musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.
1.10 Administrativní přejímka: Jezdci nebo jejich oficiální zástupci (pro RB jejich zákonní zástupci)
se musí dostavit k administrativní přejímce, která se koná v Parkovišti „A“ závodních strojů. U jezdce
mladšího 18 let musí být zástupce přítomen vždy.
1.11 Technické přejímky: Jezdci nebo jejich oficiální zástupci se musí dostavit k technické přejímce,
která se koná v Parkovišti „A“ závodních strojů.
1.12 Trénink je vypsán na 2 kola od prvního přejetí cílové čáry a všechna kola se počítají.
1.13 Kvalifikační jízdy jsou vypsány na 4 kola (RB 4 kola).
1.14 Finálové jízdy jsou vypsány na 6 kol (RB 5 kol).
1.15 Vyhlášení vítězů bude bezprostředně po skončení závodu. Jezdci, kteří se umístili na prvních
třech místech (u tříd RB 125/250 = prvních 10 jezdců, RB 160 = všichni jezdci), se musí tohoto
vyhlašování zúčastnit. Neúčast na vyhlašování znamená propadnutím věcných cen.
1.16 Činovník pro styk s jezdci se rozpozná podle oranžové vesty a jeho fotografie a telefon bude
vyvěšeno na oficiální výsledkové tabuli.
1.17 Protesty a odvolání se řídí vlastním disciplinárním řádem seriálu.
Jezdci mají právo na odvolání. V případě odvolání bude jmenována Řídícím výborem AS AČR
Odvolací komise.
1.18 Tento závod je zaregistrován na AS AČR jako klubový.
Poznámky: připojení na elektrický proud je nedostatečné a pouze v omezené míře, proto žádáme
všechny účastníky závodu, aby si vzali vlastní centrálu na výrobu el. proudu.
Ladislav Saidl / Ředitel závodu

Milan Tejchman / Předseda organ.výboru
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