ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Jičínský okruh
Cena města Jičína
Ukázková jízda historických motocyklů

10.06 . 2018
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1. Oznámení
Auto moto klub Český ráj Jičín v AČR
historických motocyklů.

pořádá ve dne 10.06.2018 ukázkovou jízdu

2. Sekretariát pořadatele
Automoto klub Český ráj Jičín
Havlíčkova 22
Jičín
506 01 CZ
e - mail: daliborvik@seznam.cz
www.amk-jicin.cz

3. Trať
Délka okruhu: 3.300 m
Vozovka - šíře: 4 – 12 m
Výškový rozdíl: 15 m
Charakter: dočasný okruh, částečně městský, částečně po silnici I. třídy. S 5 pravotočivými, 2
levotočivými zatáčkami. V městské části trati je na rovině před příjezdem na kruhový objezd
zpomalovací retardér.
Boxy: situovány na pravé straně 180m od startovní čáry, viditelně odděleny, počet osob v
boxech je stanoven na 2 mechaniky (řádně označené páskou mechanik) k jednomu
motocyklu. Plán tratě je přiložen.

4. Kategorie
Jízdy jsou určeny pro motocykly v kategorii sólo od roku 1925 – 1980. Jezdec musí být
vybaven ochranou přilbou a rukavicemi.

5. Povolený počet jezdců
Ukázkové jízdy historických motocyklů se může zúčastnit 34 motocyklů.

6. PŘIHLÁŠKY A VKLADY
Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři pořadatele. Čitelně a řádně vyplněné
přihlášky musí být doručeny pořadateli nejpozději do 31. května 2017.
Přihlášky zasílejte na adresu:
e - mail: prihlasky@amk-jicin.cz Tel.: +420 602 179 211

Úhrada vkladů bude prováděna u administrativní přejímky ve výši………….600,- Kč
Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce.
Po uzávěrce budou startovní listiny přihlášených publikovány na webové stránce pořadatele
www.amk-jicin.cz
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7. Administrativní a technická kontrola
Žádný jezdec s motocyklem nesmí vstoupit na závodní trať, pokud neprošel administrativní a
technickou kontrolou, která se bude konat podle následujícího časového harmonogramu.

Administrativní přejímka v prostoru PZS:
neděle 10.června 2018
od 7.00 do 8.30 hodin

Technická přejímka v prostoru PZS všechny třídy:
neděle 10.června 2018
od 7.00 do 8.30 hodin
Všichni jezdci musí být v PZS nejpozději v neděli 10.června 2018 do 7:00 hodin, kdy
bude závodní dráha uzavřena a příjezd nebude již možný.

8.Ukázková jízda historických motocyklů
Neděle 12. června 2016
1. ukázková jízda motocyklů
2. ukázková jízda motocyklů

8:35
12:20

15 min.
15 min.

9. Pojištění
V souladu s článkem 110.1 Všeobecného sportovního řádu FMS AČR je pojištění
odpovědnosti pořadatele a odpovědnosti jezdců, spolujezdců, soutěžících a činovníků,
v případě nehody, způsobené třetím osobám během podniku včetně tréninku, v zodpovědnosti
pořadatele. Pořadatel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti účastníků akce za škodu
způsobenou jinému provozem jeho vozidla při sportovním podniku. Úhrada tohoto pojištění
je součástí startovného. Číslo pojistné smlouvy :
- Pojišťovna Renomia a.s.
Organizátor se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů,
vzniklé při nehodě, ohni nebo jiných případech.

10. Parkoviště a výjezd z dráhy
Parkoviště pro jezdce je umístěno v ubytovacím zařízení kempu Rumcajs. Uvedený prostor
je oplocen a v době konání podniku uzavřen pro veřejnost. V parkovišti závodních strojů jsou
povinni jezdci (spolujezdci) a jejich doprovod dbát pokynů pořadatelů.Od pátku 8.06.2018 do
neděle 10.06.2018 je noční klid v kempu od 23:00 do 6:00. Jezdci na dráhu budou najíždět
dolní branou od SÚS. Návrat je situován přístupovou silnicí do kempu Rumcajs. Jezdec po
ukončení jízdy po cílové rovině bude odkloněn pořadatelem na uvedenou cestu
do
prostoru parkoviště.

11.Parkoviště závodních strojků (depo)
PZS – je rozděleno na depo ,,A“ a ,,B“
- v depu A a B je možno se s omezením připojit na elektrický proud.
Ubytování v depu A + B od pátku 8.6.2018 do neděle 10.6.2018 ( to jsou dvě noci ) zajišťuje
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pořadatel.

Rezervace místa v depu A nebo B je možné pouze u vedoucí depa.
Páskování místa předem a bez rezervace u paní Kolářové nebude akceptováno.
Vedoucí depa : Renata Kolářová tel.:777 558 817

Přílohy:
formulář přihlášky , plán okruhu
v Jičíně 23.03.2018

Martin Sodomek v.r.

Radka Sodomková v.r.

ředitel závodu

tajemník podniku
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