ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Klubový závod
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I. PROGRAM
17. 7. 2020 Zveřejnění propozic a přijetí přihlášek
13. 7. 2020 Uzávěrka přihlášek
Pátek:
1800-2030
1830-2030

Administrativní přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)
Technická přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)

Sobota:
08.00-09.00
08.00-09.00
08.30-10.00
10.30
11.30
15.30

Administrativní přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)
Technická přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)
Volný trénink – 3 kola
Rozprava s jezdci
První série rozjížděk
Druhá série rozjížděk

Neděle:
08.30
12.30-1600
16.30

Začátek třetí série rozjížděk
Semifinále a Finále
Slavnostní předání cen v prostoru technické přejímky v depu

Il. ORGANIZACE
Auto klub v AČR Nová Paka bude organizovat klubový podnik /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).
a) Organizační výbor
Kužel Bohumil - předseda organizační výboru a předseda Auto klubu v AČR Nová Paka
Tichý Miroslav, Straka Josef, Koch Leoš, Josef Grof, Krejčí Miroslav, Slaboch Milan, Havel Luděk,
Saidl Ladislav, Levý Vladimír, Vávra Pavel, Ulrich Jaroslav, Novotný Milan, Ulrich Martin, Chudoba
Miroslav, Saidlová Hana, Šafránková Monika, Bártová Martina
Sekretariát:

Auto klub v AČR Nová Paka
Štikov 122
CZE-509 01 Nová Paka

b) Činovníci
Sportovní komisaři:
Ředitel Závodu:
Zástupce ředitele:
Hlavní pořadatel:
Činovník pro bezpečnost:
Hlavní technický komisař:
Časoměřiči:

www.autoklubnp.cz
e-mail: autoklubnp@seznam.cz

Jiří KADLEC
Vladimír LEVÝ
Bohumil KUŽEL
Martin ULRICH
Josef GROF
Pavel VÁVRA, Jan NEŠPOR
Hana SAIDLOVÁ, Monika ŠAFRÁNKOVÁ, Martina BÁRTOVÁ

Hlavní lékař:
MUDr. Pavlína NOVOTNÁ
Rozhodčí faktu: - Startovní čára: Miloš JANÁK, Jaroslav JANÁČEK
- Předčasný start: Jakub ZAHRADNÍK, Miroslav MERTA, Stanislav HANUŠ,
Michal VRABEC
- Cíl:
Aleš BRENDL
c) Oficiální vývěsková tabule
Oficiální vývěsková tabule bude umístěna v parkovišti závodních.
III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Vypsané divize: RB 160, RB 125, RB 250
S1do 1400 ccm, S2 do 1600 ccm, S3 nad 1600ccm, S4 speciál 4x4,
N 1400, N Škoda 1400, Buggy 4x2, Buggy 4x4, Junior buggy 4x4, Kart, Super buggy
a) Popis trati
Místo konání:
Délka:
Šířka startu:
Maximální šířka:
Minimální šířka:
Převýšení:
Poloha: GPS:

Nová Paka - Štikovská rokle
divize mimo RB160
Pro RB 160
930 metrů
550 metrů
20 metrů
20 metrů
18 metrů
18 metrů
10 metrů
10 metrů
37 metrů
20 metrů
50°29'13.4556", 15°32'28.287"

b) Přihlášky
Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku
od 6. 7. 2020 20:00 hod. - do 13. 7. 2020 23:59 na stránkách www.akradc.cz v sekci online
registrace.
Maximální počet startujících v každé divizi je 30.
c) Vklady
Vklad je:
Všichni dospělí soutěžící, kteří se přihlásili do první uzávěrky přihlášek, platí vklad včetně pojištění
ve výši 3.000 Kč /120 Euro/ (Racer buggy 2.200 Kč /88 Euro). Členský příspěvek pro nečleny za
registraci individuálního člena činí 100 Kč /4 Euro/. Elektřina, voda, campovné 250 Kč/10 Euro.
Vklad musí být zaplacen v hotovosti na administrativní přejímce.
Účetní doklady o zaplacení vkladu budou předávány při administrativní přejímce.
Vzhledem k tomu, že přihláška jezdce a potvrzení o přijetí od pořadatele se považuje za smlouvu,
je jezdec, který nepřijede na podnik, se musí co nejdříve omluvit s uvedením důvodu.
d) Vklad bude vrácen pouze:
- v případě odmítnutí přihlášky
- pokud se soutěž nebude konat.
IV. POJIŠTĚNÍ
a) Pojistné krytí pořadatele
Autoklub ČR uzavřel se společností Allianz, 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 na akci.
b) Pojištění soutěžících a jezdců
Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při
akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy
způsobené ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce 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.
c) 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.

V. PŘEJÍMKY
a/ Administrativní přejímka
Jezdci nebo jejich oficiální zástupci /pro RB jejich zákonní zástupci/ se musí dostavit na
administrativní přejímku, která se koná v sále v budově depa. U jezdců mladších 18 let musí být
zástupce přítomen vždy.
b/ Technická přejímka
Jezdci nebo jejich oficiální zástupci se musí dostavit k technické přejímce, která se koná v budově
depa.
c/ Hluk
Pro všechny vozy platí limit 100 dB měřeno hlukoměrem nastaveným na A a „SLOW“, umístěným
pod úhlem 45° vzhledem k výstupu výfukového potrubí a ve vzdálenosti 50 cm od něj při 4500
ot/min.
VI. JÍZDY
a/ jeden volný trénink na 3 kola
b/ informace pro jezdce budou předány jezdcům v písemné podobě při administrativní přejímce
c/ Kvalifikační jízdy jsou vypsány na 4 kola.
d/ Semifinálové jízdy jsou vypsány na 5 kol
e/ Finálové jízdy jsou vypsány na 6 kol
VlI. CENY A POHÁRY
Vyhlášení vítězů bude bezprostředně po skončení závodu v parkovišti jezdců. Jezdci, kteří se
umístili na prvních třech místech, se musí tohoto vyhlašování zúčastnit. Neúčast na vyhlašování
bude potrestána propadnutím věcných cen.
V dětských kategoriích vyhlašujeme všechny zúčastněné ve finále.
VlII. DALŠÍ INFORMACE
a) Protesty – odvolání
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.
b) Registrace
Tento závod je zaregistrován na AS AČR jako klubový.

Vladimír Levý
ředitel závodu

