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sVAz MlNlKÁR AčR, opletalova 29, 11o oo Praha

1

zvrnšrruíusrANovEruí zÁvoDu MINIKÁR
Vyhlašovatel: xnušrqcrcns}iÍÁUŤ$KLUE xalaít

Názevzávodu'

lcl$lR

ČRa něsta

Závod je zapsán ve sportovním
sportovnlm kale
kalendáři

r' ruÁzrv

Kláštereee nad Úhří
26

Čislem:

ů

Kadaň, v ACR
Pošt. schr. 22

A ADREsA

asz ot xRonŇ
tČo:6tg 45 00B

pořádající organizace
psČ

z.

Já*rečný srrrin
Ůerm"ík Karel
in6. Pokortlá Jare&il.ava
Fajčíková Á. nYor:arisková .i.

Řeolrrství zÁvoou
- ředitel závodu

zástupce ředitele
tajemník
- hospodář
- vedoucí tratě
-

-

Eisa

3. DELEGoVANí RozHoDČí

Petr
ing.}aříaek Luboš
in6.Tejkl, Gpolstqi VI.
d1e zrrčast.soutežíaí&

Itiev,otný

sportovní komisař
technicky komisař
- zpracování qisledků, časomíra
- brankoví rozhodčí

-

4.

áVoD

JE VYPSÁN

PRo KATEGoRIE:

N'I

&{?

'

5. DATUM KONÁNí:

'M3

}Mj! lEi4

IU.Y.aUJ

}}á5

1

Obec Otit'Uš;CV

Mí'sTo roNÁruí:
o. Čnsový HARMoNoGRAM

s{íchil1

áVoDU

cAs

MISTO

prezence rozhodčích
- prezence jezdců
- technická přejímka
- uzavírka tratě
- rozprava jezdců a rozhodčích
- zahájení tréninkových jízd
- zahájení závodních jízd
- vyhlášení nisledků
- otevření tratě
-

7.

sYsTÉMJíZD A HoDNocENíJEDN.TLN.Ů

8. PoŘADí STARTUJ ícícHKATEGoRIí

7.15-3.30
7

-15-3.i0

7"CiJ-17.UÚ
9.Ů0
9.15

po

_

io něř.tré3inl
k*nčonízáv.. zd
1'r.0c

DRUXTEV jeanot1rveL, syotén '|E|'
M5-lvil

9' CHARAKTERlSTlKA TRATĚ

délka 4 Ů*

V

počet zatáček

minimální šířka

L: a P:

?

3r

spád tratě

2ffi Kč splatné pří pře-jínce

10. VKLAD DO ZAVODU:

11.PoJlšTĚNízÁvoou:Fojís*}ra ÁeBrkaždý jezdec v]'astri 1iraz.pojrstění
ustnruovení: $eut.ěř o pohár aěsta Kadaně-sygtóp hadnecení bude
sdělen při rozpravě.Kažci;1' .tčastuíkzávodu je povÍaen se řídit pokyny peřa
, příp .prováděcÍ& ustanoteuínrvycialým poře.Ga.telen
WC zajištěno na Cbee. 'rřadě a restaurasi.
TJbytová*í nožno oi:j.v llotelu llluoe'ernožnost přespání v k&rav&eedj
přeo Ha*žčskouzbnojnicí s elektr.připojkou.

12. VšEoBECNÁ

n

13. PŘlHLÁšKY A VEšKERoU KoREsPoNDENcl ZASÍLEJTE NA ADRESU:

nrob1l:

77i|65'li5 e*nai} lprovo
'

zQjg"ÍneUny . ca

e

TERMíN UZÁVĚRKY pŘtHúšrr:
3.q-2C17
závoc je pořádán v souladu 5 Náro{ními
tmt sportorrními řády pro řízení minikárového soortu
sportu v
wedených v Ročence sM AčR. leho pořádání bylo schváleno Výkonným výborem sM AčR.
14.

v...XaGaa.i
ip.e

:..F;p

dodatků,

....dne:..2T.?..20I?...

$g npá.' J *r.os

1ava

tajemník závodu

Já*reči:ý ilrvrn
ředitel závodu

PoŘÁDÁNí zÁvoDu BYLo scHVÁLENo:

24.'l"afrL7
Pořádající organizací

oblastní komisíSM AČR

RAZITKO A PODPIS

Kadaň, v AČR
Pošt. schr. 22
432 01 KADAŇ\
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Sportovní komisí SM AČR
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