PROPOZICE
Druh podniku : RALLYE EXHIBICE SVĚT V POHYBU 2015
„O PUTOVNÍ POHÁR JIHOČESKÉHO MOTORSPORT KLUBU 2015“
Na podnik se vztahují kompletní pravidla Poháru JČMK 2015, krom případných vyjímek uvedených
zde.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Uzávěrka přihlášek:

15.4.2015

Po tomto termínu není technicky možné přijmout další posádku!

Datum konání akce:

17. – 19.4.2015

Otevření areálu

7:00

Volný vjezd pro účastníky akce

7:00 – 8:00

Administrativní a technické přejímky:

7:00 – 8:40

Rozprava

8:50

Zaváděcí jízda

9:00

Start tréninku

9:15

Start prvního auta

10:30

Spanilá jízda

12:00

Vyhlášení vítězů

16:30

Program totožný pro oba závodní dny
17.4.2015, v pátek, po celý den bude trať otevřena pro zájemce o tréninkové, seznamovací
nebo třeba exhibiční jízdy se sponzorem apod.

STARTOVNÉ:
1500,- Kč
Členové JČMK

PLATBA NA ÚČET
Číslo účtu

200,- Kč SLEVA

2500750026/2010

V.S.
telefonní číslo z přihlášky
S.S.
2015003
Kontrola zaplacení
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-transparent.cgi?ID_ucet=2500750026

MÍSTO KONÁNÍ:
Výstaviště České Budějovice, výstava SVĚT V POHYBU 2015

PROPUSTNOST TRATĚ:
40 posádek

ŘEDITELSTVÍ AKCE, KONTAKTY:
Ředitel:

Daniel Voneš

608 731 686

Zástupce ředitele:

Dušan Breicha 774 524 552

Časomíra, výpočetní středisko:

Lukáš Folvarský 608 059 374

Technický komisař:

Josef Kroh

724 812 084

Každý účastník pojede minimálně 3 jízdy.
Každá jízda se počítá do celkového součtu.
Čas bude měřen na 0,01s časomírou.
Za sražení pneumatiky / kuželu 2 trestné vteřiny.
Pořadatel povoluje start více jezdců na jednom stroji. Tuto skutečnost je nutné uvést v přihlášce.
Každý účastník je povinen použít ochranou přilbu.
Posádka musí být řádné připoutána bezpečnostními pásy, případně závodními bezpečnostními pásy.
Během jízdy musí být zavřena všechna okna, šíbr i dveře.
Poháry a ceny budou uděleny nejrychejším v každé skupině dle možností pořadatele a přání
sponzorů.
Při administrativní přejímce je nutné předložit řidičský průkaz jezdce, TP vozidla, Junior v doprovodu
rodiče.
Každé vozidlo bude před akcí podrobeno technické přejímce. O přijetí vozidla rozhoduje technický
komisař akce. Nepřijatá posádka nemá nárok na vrácení startovného.
Každý účastník obdrží volný vstup do areálu výstaviště pro sebe a dva členy doprovodu.
V době konání akce je přísně zakázáno používat spalovací elektrocentrály, bude k dispozici přípojka
el. proudu.
Každý účastník bude mít přideleno stání v depu. Za toto stání je každý odpovědný, zejména co se
týče pořádku v době konání výstavy úniku provozních kapalin z vozidla.
Z tohoto důvodu je povinná záchytná plachta pod každým stojícím vozidlem.

POJIŠTĚNÍ:
Jezdci včetně členů doprovodu, případně spolujezdci se zúčastní na vlastní nebezpečí, sami
odpovídají za veškeré škody, které způsobí pořadateli a třetím osobám.
Zároveň též doporučuje každému jezdci individuálně uzavřít smlouvu o úrazovém pojištění
jezdce, které kryje rizika a léčebné výlohy při motoristickém sportu na uzavřených tratích.

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVU NA ZMĚNY TĚCHTO PROPOZIC
Přihlášky můžete odevzdat :
Dušan Breicha
U Hvízdala 745/1, 37011 České Budějovice
Po telefonické domluvě – Tel.: 774 524 552
Nebo elektronicky na:
prihlasky@jcmotorsporklub.cz

