RALLYCROSS SOSNOVÁ 2019
PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE K ZÁVODU
POZOR NENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
FIA ZONA STŘEDNÍ EVROPA RALLYCROSS SOSNOVÁ 22. - 23. 6. 2019
PROGRAM
29. května
7. června
20. června

Publikace propozic a přijmutí přihlášek – bude měněno
Uzávěrka přihlášek s normálním vkladem – bude měněno
Uzávěrka přihlášek se zvýšeným vkladem

Časový harmonogram:
Pátek 21. 6. 2019
12:00
Otevření parkoviště závodních strojů
15:00 – 21:00
Administrativní a technická přejímka
Sobota 22. 6. 2019
6:30 – 7:15
Administrativní a technická přejímka (pouze se souhlasem ředitele)
7:15
Rozprava s jezdci pro divize Rallycross Cup
7:30
1. zasedání sportovních komisařů
7:30
Volný trénink pro divize Rallycross Cup
8.00
Začátek kvalifikace 1 pro divize Rallycross Cup
Začátek kvalifikace 2 pro divize Rallycross Cup
11:30
1. Měřený trénink Kartcross
11:45
Začátek kvalifikace 3 pro divize Rallycross Cup
Rozprava s jezdci pro divize KC, ČTHA, MČR, MMČR, ZSE

13:30
13:45
14:45
16:20
17:30

2. Měřený trénink Kartcross
Semifinálové jízdy pro divize Rallycross Cup
Volný trénink pro divize ČTHA, MČR, MMČR a ZSE
Finálové jízdy pro divize Rallycross Cup
Začátek kvalifikace 1 pro divize KC, ČTHA, MČR, MMČR, ZSE

Neděle 23. 6. 2019
8:30
Začátek kvalifikace 2
11:25
Začátek kvalifikace 3
14:05
2. zasedání sportovních komisařů
14:20
Semifinálové a finálové jízdy
17:40
3. zasedání sportovních komisařů
18:00
Vyhlášení vítězů
ORGANIZACE
AUCTOR Racing s.r.o. bude organizovat podnik FIA Zóny Střední Evropa (ZSE), Mezinárodní
mistrovství České republiky (MMČR), Mistrovství Slovenské republiky (MSR), Českou Trofej pro
historické automobily (ČTHA), pohár Mascom Cup 2019, pohár RX Rallycross Cup v souladu s
Mezinárodním sportovním řádem FIA a jeho doplňky, propozicemi ZSE, národními předpisy,
těmito propozicemi, zvláštními ustanoveními a jejich doplňky.

Sekretariát: AUCTOR Racing s.r.o.
jednatel: Lukáš Dufek
Vinařice 126
Dobrovice 294 41
e-mail: prihlasky@auctor-racing.cz
www.auctor-racing.cz
Tento podnik je započítáván do:
Mistrovství FIA Zóny Střední Evropa
Mezinárodního Mistrovství České Republiky
Mistrovství České Republiky
Mistrovství Slovenska
Česká Trofej Junior
Česká Trofej pro historické automobily
Mascom Cup 2019
RX Rallycross Cup
Popis trati
Místo konání:
Délka + Joker kolo:
Šířka startu:
Maximální šířka:
Minimální šířka:
Povrch:
GPS Poloha:

Autodrom Sosnová
1198 metrů / 1400 metrů
18 metrů
14 metrů
10 metrů
25 % šotolin a 75% asfalt
50.6581956N, 14.5402297E

Přihlášky
Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku na
sekretariát, adresa viz výše do 7. 6. 2019.
Maximální počet startujících je stanoven na 200 s maximálním počtem 35. ti kvalifikačních jízd
v jedné sérii. V rámci ZSE, MMČR, ČTHV je limit 100 startujících, v rámci poháru Mascom Cup je
to 28 startujících a v rámci poháru RX Cup je to 72 startujících. V případě menšího zájmu
v některém z vyhlášených pohárů se může limit u jiného navýšit.
Do přihlášky je nutné uvést mistrovství, které jezdec jede a rozměry svého zázemí pro přiřazení
místa v depu.
Vklady
Všichni soutěžící, kteří se přihlásili do první uzávěrky přihlášek, platí vklad včetně pojištění za každé
přihlášené vozidlo v mistrovství ZSE a MMČR ve výši 3900,- Kč (150 €). Pro jezdce Mascom Cup
činí vklad 2900,- Kč, pro ČTHV 2000 Kč, RX Cup platí také 2000,- Kč za každé přihlášené vozidlo.
Vklad musí být zaplacen převodem nejpozději v den uzávěrky přihlášek, na
č.ú. Česká spořitelna: 5297013349/0800, var. Symbol: číslo licence jezdce,
poznámka: jméno jezdce, divize a startovní číslo. Pro platbu ze zahraničí je
IBAN CZ50 0800 0000 0052 9701 3349. Jezdci RX Cupu platí vklad na místě, musí být však
přihlášeni, jinak platí bod 5.2.
Dále bude vybírán poplatek za služby 150,- Kč a v případě využití přípojky k elektrické síti
taktéž 150,- Kč. Účetní doklad o zaplacení vkladu bude předáván při administrativní přejímce.
Ti soutěžící, kteří se přihlásili po první uzávěrce přihlášek, zaplatí vklad včetně pojištění ve výši 250
€, Mascom Cup 5.500 Kč, ČTHV – 3000 Kč, RX Cup – 3000 Kč.

Vklad bude vrácen pouze:
- v případě odmítnutí přihlášky
- pokud se soutěž nebude konat
- jestliže soutěžící zruší svou přihlášku nejpozději 17. 6. 2019
- 50% vkladu bude vráceno, jestliže je zrušení oznámeno v dalších dnech až do zahájení
administrativní přejímky
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.
PŘEJÍMKY
Administrativní přejímka
Pouze jezdci nebo jejich oficiální zástupci se musí dostavit k administrativní přejímce, která se
koná: V pátek 21. 6. 2019 od 15:00 – 21:00 v prostoru výjezdu z trati do depa.
Technická přejímka
Každý vůz, účastnící se podniku, se musí dostavit k technické přejímce, která se koná: V pátek 21.
6. 2019 od 15:00 – 21:00 v prostorách ředitelství závodu.
PRŮBĚH ZÁVODU
Trénink a informace pro jezdce
Tréninková jízda je vypsána na 4 kola. Každý jezdec se musí zúčastnit minimálně jednou. Každý
jezdec musí dokončit nejméně jedno kolo v tréninku. Pokud ne, může v první kvalifikační rozjížďce
startovat pouze na základě rozhodnutí sportovních komisařů. Během volného tréninku může být
Joker Lap použit.
Divize Kartcross odjede dva oficiální měřené tréninky, kdy jeden je organizovaný v pořadí podle st.
čísel a druhý v obráceném pořadí. Trénink je vypsán na 4 kola od prvního přejetí cílové čáry a
všechna kola se počítají.
Pohár RX Rallycross Cup má jeden volný trénink v trvání 30.ti minut. Tréninková jízda je vypsána
na 3 kola. Jezdec je povinen 1x absolvovat Joker Lap.

Kvalifikace
Kvalifikační jízdy jsou vypsány na 4 kola. Vůz musí být přistaven do předstartovního pole do 5. ti
minut od vyhlášení plánovaného startu dané divize.
Semifinálové a finálové jízdy
Semifinálové jízdy jsou v rámci ZSE+MMČR+ČTHA a KC vypsány na 5 kol.
Semifinálové jízdy v rámci poháru RX Rallycross Cup jsou vypsány na 4 kola.
Finálové jízdy jsou v rámci ZSE+MMČR+ČTHA a KC vypsány na 6 kol.
Finálové jízdy v rámci poháru RX Rallycross Cup jsou vypsány na 5 kol.

.
DALŠÍ INFORMACE

a) Po příjezdu do areálu Autodromu v Sosnové budou každému registrovanému jezdci zdarma
vydány 1+3 ks identifikačních pásek s číselným kódem, který bude zapsán do seznamu
bezpečnostní služby pro zpětnou kontrolu a pozdější identifikaci. Ostatní identifikační pásky
pro doprovod osádek, lze na místě zakoupit za cenu 200 Kč / 1 kus. Všichni členové
závodního týmu jsou povinni nosit identifikační pásky nalepené na ruce celý závodní víkend.
Výjimku však tvoří registrovaný závodník, který nemusí mít identifikační pásku nalepenou na
ruce, ale musí jí mít u sebe k případnému předložení. Na požádání bezpečnostní služby
případně pořadatele závodu je každý člen závodního týmu povinen předložit identifikační
pásku ke kontrole. Kdo bude bezpečnostní službou, pořadatelem přistižen bez identifikační
pásky, musí si ji na místě zakoupit nebo bude vyveden z areálu závodiště.
b) Parkovací místo bude předěleno dle instrukce vedoucího parkoviště na základě přihlášky

