Autoklub Hradiště, Písek
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
KARTING

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2016
Autoklub Hradiště, klub v AČR, r. č. 0625 bude organizovat podnik Mistrovství České republiky v kartingu
v souladu s Mezinárodním sportovním řádem FIA (včetně příloh), s předpisy CIK-FIA, s všeobecnými předpisy
pro mistrovství a s těmito propozicemi a jakýmikoli dalšími předpisy, které mohou být zveřejněny pořadatelem.

1.

Den a místo konání závodu

2. 9. - 4. 9. 2016 Autodrom Hradiště, Písek

2.

Pořadatel

Autoklub Hradiště v AČR, Písek

3.

Organizační výbor
Ředitel závodu
Tajemník závodu
Vedoucí tratě
Vedoucí PZS
Vedoucí UPZS

Václav Kudrle
Milan Brož
František Vaverka
Jan Durdil
Antonín Babka

4.

Charakteristika tratě

délka 1250 m šířka 7 – 12 m
propustnost tratě 34 jezdců

směr jízdy proti směru hodinových ručiček

5.

Přihlášky

Uzávěrka přihlášek je 20. 8. 2016, přihlášení po uzávěrce je možné a
znamená zvýšení vkladu o 10% (viz. SP pro Karting 2016 čl. 3.1.4)
Přihlášení pomocí on-line systému Autoklubu České republiky /Karting
v případě dotazů kontaktujte tajemníka závodu /Milana Brože/ 606692201/
nebo ředitele závodu Dr.Václava Kudrleho / mob. 721384051
e‐mail: info@autoklub‐pisek.cz / www.autoklub‐pisek.cz

6.

Časový harmonogram

7.

Administrativní přejímka

NSŘ FAS AČR 2016 – resp. Standardní propozice Karting – Ostatní informace
2016 Změna harmonogramu vyhrazena (PU, oficiální vývěska)
pátek 2.9. 16.00 – 19.00 hod
sobota 3.9. 07.30 – 10.00 hod

8.

Technická přejímka

sobota 3.9. 08.00 – 12.00 hod

9.

Rozprava

pro všechny účastněné jezdce je povinná rozprava konaná v sobotu 3.9.
2016 v 12:40 hod. pro dětské třídy a ve 13:00 hod. pro ostatní třídy.
Pokud není v aktuálním harmonogramu určeno jinak.

10. Oficiální vývěska

parkoviště závodních strojů

11. Poplatky
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Veškeré poplatky musí být uhrazeny nejpozději při formální přejímce.
Vklady jezdců dle NSŘ FAS AČR 2016 – resp. Standardní propozice Karting 2016 Čl. 3. 2. - Vklady
Volný trénink: pátek 2. 9. 09.00 – 18.00 (1000 Kč/trénink/motokára; od 13:00 dále 600,- kč /
Osoby mimo ofic. doprovod
100 Kč.
Ofic. prodejce (1 stánek+1osoba)
1200 Kč / závod
Ve dny mimo závod se poplatky řídí ceníkem / určeným dle dohody podle využití areálu /

12. Odměny jezdcům a ceny

dle čl. 16. Ceny Standardní propozice Karting (1.-3. místo věnec a věcná
cena, třída Školní 50 obdrží věcné ceny)

13. Místo tankování
Palivo: Odběrním místem byla určena čerpací stanice Shell, Písek, Hradišťská 2479 /vedle silnice E49/20
(přeložka Praha – Písek – Č. Budějovice), palivo Shell V-Power 95 Nitro +. Pro KZ2, OK, KF, KF junior
/čerpací stanice OMV/Písek, Zborovská u supermarketu ALBERT/na přeložce
Č. Budějovice -Tábor/ palivo MAXX MOTION 100.
14. Delegovaní činovníci
Hl. sportovní komisař
Sportovní komisaři

Jiří Janovec
Jiří Brázda, Tomáš Novák

Hlavní lékař
Hl. technický komisař
Techničtí komisaři
Hlavní časoměřič
Rozhodčí faktu

MUDr. Karel Bláha
Petr Pospíšil
dle delegování HTK
Aleš Jakoubi
Aleš Jakoubi, Petr Pospíšil

15. Pojištění

Výše odpovědnostního pojištění se řídí NSŘ FAS AČR 2016 – Příloha 1
Poplatky – Čl. 8.8 Karting (Pojištění zaplatí jezdec při administrativní
přejímce)

16. Opravárenské zabezpečení

kompresor

17. Ostatní pokyny
Požární zabezpečení
Zajištěno hasicími prostředky
Zdravotní zabezpečení
ZZS (lékař, zdravotní sestra, řidič - záchranář)
Stravování v areálu závodiště Restaurace Střelnice
Ubytování:
a) pro závodníky a soutěžící pořadatel nezajišťuje
b) delegovaní činovníci nahlásí datum příjezdu s požadavkem na ubytování do 18.8. 2016
Parkoviště závodních strojů bude otevřeno ve čtvrtek
za poplatek 300,- Kč/ karavan, automobil, přívěs.

1.září 2016 od 16:00. Parkování je možné

Rezervovaná místa pro týmy a jezdce jsou vytýčena páskou /upřesňuje vedoucí PZS .
Distribuce a načítání pneumatik proběhne od 12.30 hod do 30 min před zahájení měřených tréninků.
Platí přísný ZÁKAZ používání elektrických topidel, vařičů, ohřívačů, ledniček a pod, které neslouží k údržbě
a provozu motokár. Elektřina je určena pro potřebný servis motokár a ne pro vytápění a přípravy pokrmů.
Pro tyto účely používejte plynová topidla. V případě porušování tohoto zákazu může být elektřina bez
jakékoliv náhrady provozovatelem trati vypnuta.
Je vypsán zákaz kotvení stanů do pevného podkladu pod pokutou 10 000,- Kč.
18. Směrnice životního prostředí
Jezdec je povinen si na vlastní náklady pořídit a používat zachytnou absorpční rohož. Tuto rohož musí mít
umístěnou pod motokárou vždy v případě stání a manipulace v PZS (opravy, mazání, čištění motokáry
apod.) Nepoužití „ABSORPČNÍ ROHOŽE“ bude pokutováno částkou 1 000,- Kč.
Místo pro odevzdání použitých pneu je u kontejnerů s odpadem.
Zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm platí v celém prostoru PZS, UP, na předstartovním roštu
a v restauraci.
Po celém areálu je vypsán zákaz rušení nočního klidu od 20:00 do 07:00. V tento čas je zakázáno
startovat, zabíhat, zahřívat, nebo zkoušet motokáry.
Prostor pro vylévání olejů a ostatních ekologicky závadných látek a substrátů je zřízen vedle stanoviště
technické přejímky jezdců. V případě porušení zákazu vylévání těchto látek v jiných prostorách si pořadatel
vyhrazuje právo uložit finanční pokutu ve výši 10 000,- Kč.

Milan Brož
Tajemník závodu v.r.

Schváleno dne: 25. 7. 2016

Razítko, podpis:

Plán závodní tratě: / příloha

Dr. Václav Kudrle
Ředitel závodu v.r.

Pod č.j. KT00416

