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zvLÁšTruíusrnNoVENí zÁvoDu M|NlrÁn
Vyhlašovatel:

KLiusÉe!íoBsKE AiJŤOELIJ& KŘ'Afi

Názevzávodu: ICitA}i ťjR a uně*ta KAIj'ÁtsĚ
Závod ie zapsán ve

m kalendáři pod číslem:
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Kadaň, v AČR
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2. ŘED|TELSWí zÁvoou

eLffáb' IGEI'L
g.řoKClrBis .jijrijijL.VÁ

- ředitel závodu

1n

zástupce ředitele
tajemník
- hospodář
- vedoucí tratě
-

YÚH'xiijKŮvÁ

-

3. DELEGoVAruí

BIsÁ EICIiAL

nozHooČí

sportovní komisař
- technický komisař
zpracování r4isledků, časomÍra

-

brankoví rozhodčí
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9.9.201?
Oboe GKCUliOtf

MISTO KONANI:
6. ČAsoVý HARMoNoGRAM ZAVoDU

MISTO

s'tar'

prezence rozhodčích
- prezence jezdců
- technická přejímka
- uzavírka tratě
- rozprava jezdců a rozhodčích
- zahájení tréninkových jízd
- zahájení závodních jízd
- vyhlášení uisledkŮ
-
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7. sYsTÉMJíZD A HoDNocENí]EDNoTLlVcŮ
8. PoŘADísTARTUJícícHKATEcoRlí
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5. DATUM (oNÁttÍ:
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9. cHARAKTERtsnrR

43On

delka
počet zatáček
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rRlrĚ
mtntmalnr srrKa
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10.VKLADoozÁvopu:
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,pád tratě

Kě spla.tné pŤi přejínee

11.PoJlšTĚNíávoou: Pojistka ÁtJR'kaŽdý Jezdec vlastní ť:ra,a.pojištaní
o-po}rár měsle' Kll{.šteree_sgstére hodnoeení buce
12.VšE'BE.NÁustRruovttvírS9-otež
--'s-delen-pŤÍ-ťožFřaŤě.Kazdý
z{vodu je poviner: se řídit pokyny
pořadat e l e, př íp .p ro vádě eíci".častuík
usta.rro ven ínvy den3rr po řacat el en.
TřC zajištěno na Cbec'Úřad.ě a restauraci.
lJbytovíni nožno obj"v Hote].u S1u'ncennožnost přespá*í v karavane&

přee Hasičskeu abrojoieí

s e1ktr.pŤípojkou.

13. PŘlHLAšKyá VEšKERoU KoREsPoNDENcl ZASíLEJTE NA ADRESU:

InODAI:'

----165525,
777

e-naiL :provo zQjamecay .cz

co 3.9.2C17
TERMíN uáVĚRKY pŘtHnše r:
!ávod je pgřádán v souladu s Národnírni sportovními řády pro řízení minikárového sportu v ČR a dodatků,
wedených v Ročence sM AčR. Jeho pořádání bylo schváleno Výkonným výborem sM AčR.
14.

jáneČaý grtln
ředitelzá

tajemník závodu

PoňÁDÁNí zÁvoDu BYLo scHVÁLENo:
RAZíTKo A PoDPls

24.2.2CI'{
Pořádající organizací

oblastní komisí sM AČR

Sportovní komisí SM AČR

Krušnoiorský AUTo
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