
Zvláštní ustanovení závodů automobilů do vrchu 

Jemníky - Bojetice 

1. Program podniku  

Čtvrtek  26.04.2018  23,00 hod. uzávěrka přihlášek  

Pátek     27.04.2018  10,00 hod.  otevření  první části parkoviště závodních strojů  

     v areálu firmy LUKR – místo pro cca + - 50 týmů 

     17.00 hod. otevření druhé části parkoviště závodních strojů –  

     uzavřená komunikace 

              18,15 – 20,30 hod.  administrativní  a technická přejímka 

    

Sobota  28.04.2018             7,30 -7,45hod. Přejímka pro výjimečné případy                  

 08,00 ROZPRAVA 

     08,45hod.  oficiální trénink  Svoz 

     10,30 hod.  oficiální trénink Svoz 

     12,30 hod. start 1. jízdy závodu     Svoz 

     15,00 hod.  start 2. jízdy závodu    Svoz 

     17,30 hod.  dekorování vítězů, předání cen  -  

 

Neděle   29.04.2018   Stejný program jako sobota, bez rozpravy  

Startovné  do závodu je 2800,- Kč včetně pojistky vůči třetím osobám. Jezdci, kteří se nepřihlásí do 

uzávěrky, mají vklad zvýšen o 400,-Kč. 

 

2. Organizace  

1.   Všeobecně 

       Pořadatel -   Sdružení českého autosportu,  Vrážská 1498 Praha 5 

       AUCTOR Racing s.r.o. – Vinařice 126, Dobrovice 

 

2.    Činovníci 

         Předseda organizačního výboru:     Eduard PATERA   

         Vedoucí tratě:         

         Technický komisař:       Mirek Pažout 

         Ředitel závodu:        Roman LINHART 

         Sportovní komisař:       Jaroslav MALÍK 

         Tiskové středisko, přejímky:      Bára HOLICKÁ 

         



3.   Oficiální vývěsková tabule  

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, jsou zveřejňovány na oficiální vývěskové tabuli, která 

je umístěna v prostoru ředitelství závodů / stan Patera Citroen, u vjezdu do areálu první části depa. 

 

4.   Všeobecná ustanovení  

        Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci případně 

odvolání podniku z velmi vážných důvodů. 

 

5.       Trať  

 - Závody se konají na trati Jemníky - Bojetice 

            - Start se nachází na konci zastavěné části obce Jemníky – směr Dobrovice 

            - Cíl je cca 450 m před parkovištěm závodních strojů 

 - Délka trati:     2600 m.  

 - Převýšení trati:    124 m.  

 - Povrch:     jednotný asfalt.  

 - Minimální šíře:    8 m.  

            - Stanoviště ředitelství závodů je v prostoru vjezdu první části parkoviště závodních strojů 

            - Stanoviště vozu RZS a odtahové služby v době konání závodů je v postartovním prostoru v místě  

    točny autobusů MHD. 

 - Stanoviště hasičského vozu bude v době konání závodu na stanovišti číslo 10 před cílem. 

            - Na trati jsou z bezpečnostních důvodů na vytipovaných místech balíky slámy 

 

6.       Administrativní a technická  přejímka 

            se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru před ředitelstvím závodu 

 

7.       Klasifikace, výsledky, protesty  

           Jezdci v jednotlivých vypsaných třídách budou vždy hodnoceni dle nejlepšího součtu časů  

 dosažených v obou závodních jízdách.  

           Výsledkové listiny s výsledky jezdců ve třídách budou k dispozici jezdcům, soutěžícím a tisku v 

 prostorách ředitelství závodů. 

          Protest spolu s uhrazením kauce musí být podán výhradně soutěžícím nebo jeho plnou mocí  

          pověřeným zástupcem písemnou formou v čase a v souladu s řády.  

 

 



8.       Ceny, poháry, předání cen  

 Místem vyhlášení výsledků, předání pohárů je depo závodu 

 Jezdci na prvních třech místech ve všech třídách obdrží pohár. 

 

Závod je pořádán pod záštitou  ÚAMK 

 

 

       Roman Linhart                                                              Eduard Patera  

        ředitel závodu                          promotér                                                                                                            


