ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
KLUBOVÝ ZÁVOD AČR
NOVÁ PAKA

7. - 8. 8. 2021
I.

PROGRAM
04. 08. 2021

Uzávěrka přihlášek

Pátek 06.08.2021
1300 - 2100
00

30

14 - 20
1400 - 2030

Otevření sekretariátu
Administrativní přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)
Technická přejímka

Sobota 07.08.2021
0730
1. zasedání SSK (místnost SK v časoměřické věži)
00
45
08 - 09
Oficiální trénink
45
15
09 - 10
Přestávka (úprava tratě)
15
00
10 - 12
První série rozjížděk
00
30
12 - 12
Přestávka (úprava tratě)
1230 - 1415
1415 - 1445
1445 - 1630

Druhá série rozjížděk
Přestávka (úprava tratě)
Třetí série rozjížděk

1630 - 1700
1635

Přestávka (úprava tratě)
2. zasedání SSK (místnost SK v časoměřické věži)

1700 - 1845

Finálové jízdy

1845

3. zasedání SSK (místnost SK v časoměřické věži)

Neděle 08.08.2021
0730
1. zasedání SSK (místnost SK v časoměřické věži)
00
45
08 - 09
První série rozjížděk
45
15
09 - 10
Přestávka (úprava tratě)
15
00
10 - 12
Druhá série rozjížděk
00
30
12 - 12
Přestávka (úprava tratě)
1230 - 1415
1415 - 1445
1415
1445 - 1630
1630

Třetí série rozjížděk
Přestávka (úprava tratě)
2. zasedání SSK (místnost SK v časoměřické věži)
Finálové jízdy
3. zasedání SSK (místnost SK v časoměřické věži)
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Il. ORGANIZACE
Auto klub v AČR Nová Paka bude organizovat klubový závod v souladu se „Soutěžními
předpisy“ amatérského mistrovství v ČR.
Opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19.
Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou povinni
dodržovat soubor hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví.
Počty přítomných osob a organizace servisního areálu budou odpovídat souboru hygienických
a epidemiologických opatření podle aktuálně platných nařízení. Tato opatření a omezení
budou vydána formou prováděcích ustanovení před konáním podniku s potvrzením startu.
a) Organizační výbor
Chudoba Miroslav – předseda organizačního výboru, Kužel Bohumil – předseda Auto klubu v
AČR Nová Paka, Ulrich Martin, Grof Josef, Tichý Miroslav, Koch Leoš, Krejčí Miroslav,
Horáková Petra, Novotný Milan,
Adresa sekretariátu:

b) Činovníci
Sportovní komisaři
Ředitel závodu
Tajemník závodu
Činovník pro bezpečnost
Hlavní lékař
Hlavní technický komisař
Vedoucí paddocku
Vedoucí předstartovního
prostoru Časoměřič / zápis
pořadí
Styk s jezdci
Rozhodčí faktu - Startovní čára
- Cíl

Auto klub v AČR Nová Paka
Štikov 122
509 01 Nová Paka
tel.: 603 259 225
e-mail: autoklubnp@seznam.cz, www.autoklubnp.cz
TBA
Miroslav CHUDOBA
Petra HORÁKOVÁ
Josef GROF
Miroslav MAXA (zástupce)
MUDr. Ondřej BRANDEJS
Pavel VÁVRA
TBA
Roman KAREŠ
TBA
TBA
Miloš JANÁK
Aleš BRENDL

c) Oficiální vývěsková tabule
Oficiální vývěsková tabule bude umístěna v parkovišti závodních vozů.
III.
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Tento podnik je započítáván do:
- Mezinárodního amatérského mistrovství Holandska: Junior Buggy, Buggy 1600, Super
Buggy, Buggy 4x2, Racer Buggy, TA1400, TA1600, TA2000, TA 4x4, Vrije standard
- CrossCar (62PS), CrossCar (2te), CrossCar
- Klubový závod českých jezdců
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a) Popis trati
Místo konání:

Nová Paka - Štikovská rokle
Pro všechny divize mimo RB160

Délka:
Šířka startu:
Maximální šířka:
Minimální šířka:
Převýšení:
Poloha:

930 metrů
20 metrů
18 metrů
10 metrů
37 metrů
GPS: 50°29'13.4556", 15°32'28.287"

Pro
RB
160
550 metrů
20 metrů
18 metrů
10 metrů
20 metrů

b) Přihlášky
Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku
nejdéle
do 4. 8. 2021 23:59 hod. na sekretariát:
Auto klub v AČR Nová Paka
Štikov 122
50901 Nová Paka
tel.: 603 259 225
email: autoklubnp@seznam.cz
Maximální počet startujících celkem je 150.
c) Vklady
Vklad je:
• Všichni soutěžící, kteří se přihlásili do uzávěrky přihlášek, platí vklad 3.000 Kč (120 €),
pojištění 500 Kč (20 €) (placenou pouze 1x za vozidlo), ostatní služby 500 Kč (20 €), t.j.
celkem 4.000 Kč (160 €) za každé přihlášené vozidlo.
• Za každé vozidlo startující v další třídě se platí 50% výše uvedeného vkladu
• Soutěžící Racer buggy, platí vklad 2.000 Kč (80 €), pojištění 500 Kč (20 €), ostatní služby
500 Kč (20 €), t.j. celkem 3.000 Kč (120 €) za každé přihlášené vozidlo.
Vklad musí být zaplacen hotově při administrativní přejímce.
IV.
POJIŠTĚNÍ
a) Pojistné krytí pořadatele
Autoklub ČR uzavřel se společností Allianz pojišťovna, a. s., prostřednictvím společnosti
PLATINUM Consulting s. r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 400046134 o pojištění
odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému až do výše 10.000.000 Kč na akci.
d) Pojištění soutěžících a jezdců
Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou
při akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy
způsobené ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce činí

3

10,000.000 Kč na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 5.000
Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné výši.
e) 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.

Vl.
CENY A POHÁRY
Vyhlášení vítězů bude po dojetí všech finálových jízd a zasedání SSK u budovy v parkovišti
závodních strojů. Jezdci, kteří se umístili na prvních třech místech (u třídy Racer Buggy 160 =
prvních 10 jezdců), se musí tohoto vyhlašování zúčastnit. Neúčast na vyhlašování znamená
propadnutí věcných cen.
VlIl. DALŠÍ INFORMACE
b)
Činovník pro styk se soutěžícími
Činovník pro styk s jezdci se rozpozná podle výrazně označené vesty s nápisem a jeho jméno
a fotografie, mobilní číslo telefonu bude umístěno na oficiální vývěskové tabuli.
Po dobu konání závodu se činovník pro styk s jezdci bude nacházet v prostoru oficiální
vývěskové tabule v parkovišti „A“.
c)
Zplnomocnění
Tyto propozice byly schváleny dne

Miroslav Chudoba
ředitel závodu
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