PROPOZICE
Druh podniku: Lověšický Up&Down I
„O PUTOVNÍ POHÁR JIHOČESKÉHO MOTORSPORT KLUBU 2016“
Na podnik se vztahují kompletní pravidla Poháru JČMK 2016, krom případných výjimek
uvedených zde.
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Uzávěrka přihlášek:

8.6.2016

Do uzávěrky je třeba mít podanou a zaplacenou přihlášku.
Přihlášení po termínu uzávěrky nebude možné.
Datum konání akce:

11.06.2016

Sobota:
Otevření areálu

7:00

Administrativní a technické přejímky:

7:00 – 8:30

Rozprava

8:45

Zaváděcí jízda

9:00

Dojezd posledního vozu

18:30

Vyhlášení výsledků

19:00

STARTOVNÉ:
750,- Kč
Členové JČMK

150,- Kč SLEVA

POJIŠTĚNÍ:
+ 500,- Kč
Každý účastník je povinen si na tuto akci uzavřít pojištění odpovědnosti proti škodě
způsobené třetím osobám. JČMK toto pojištění zprostředkovává jezdcům. Tuto pojistku je
nutno uzavřít s několikadenním časovým předstihem, proto je bezpodmínečně nutné
přihlásit se nejpozději v den uzávěrky přihlášek.

Preferovaná možnost zaplacení startovného je na transparentní účet JČMK.
Číslo účtu: 2500750026/2010
V.S. telefonní číslo z přihlášky
S.S. 2016003
MÍSTO KONÁNÍ:
Cesta ke skládce Lověšice, Českokrumlovsko, 6km za obcí Větřní směr Rožmberk.
Depo bude zajištěno v prostoru Kempu Vltava na horním i spodním parkovišti.

PROPUSTNOST TRATĚ:
40 posádek
ŘEDITELSTVÍ AKCE, KONTAKTY:
Ředitel:

Lukáš Folvarský

608 059 374

Zástupce ředitele:

Jaroslav Janoušek

775 577 489

Časomíra, výpočetní středisko:

Jiří Janoušek

606 243 062

Technický komisař:

Josef Kroh

724 812 084

Jsou plánovány 4 měřené jízdy pro každého jezdce.
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.
Poháry a ceny budou uděleny nejrychejším v každé skupině dle možností pořadatele a přání
sponzorů.
Při administrativní přejímce je nutné předložit řidičský průkaz jezdce a TP vozidla.
Každé vozidlo bude před akcí podrobeno technické přejímce. O přijetí vozidla rozhoduje
technický komisař akce. Nepřijatá posádka nemá nárok na vrácení startovného.
Svou účastí na sportovním podniku se jezdec vzdává formálně jakékoliv žádosti o náhradu
škody v případě nehody, která se může stát jezdci na závodě nebo během cesty ze stanoviště
na místo závodu a zpět. To platí také vůči pořadateli, ostatním činovníkům, jezdcům a jejich
pomocníkům.

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNY TĚCHTO PROPOZIC
Přihlášky můžete odevzdat:
Přísečná 74
381 01 Český Krumlov

Elektronicky na:
prihlasky@jcmotorsportklub.cz

