
SVAZ MINIKÁR AČR 
                 Opletalova 29, 110 00  Praha 1 

 

ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ  ZÁVODU  MINIKÁR 
 
Vyhlašovatel: Svaz minikár Autoklubu České republiky  
 
Název závodu: XXV. Mezinárodní šestidenní minikár 
 
Závod je zapsán ve sportovním kalendáři pod číslem: 12 

 
1.  NÁZEV A ADRESA 
     pořádající organizace 
     PSČ 

 
  RACING SPORT CLUB AČR   
  K Pastvinám 2968, Česká Lípa, 470 01 
                             a 
  Minikárklub Mladá Boleslav 
  Václava Klementa 839, Mladá Boleslav 29301 
 

 
2.  ŘEDITELSTVÍ  ZÁVODU    
     - čestný ředitel 
     - ředitel závodu 
     - zástupce ředitele 
     - tajemník 
     - hospodář 
     - vedoucí tratě 

      
     
 Adolf Beznoska 
 Jan Slavík 
 Jan Tejkl 
 Jan Klinger 
 Petra Slavíková 
 Stanislav Tesař 

 
3.  DELEGOVANÍ  ROZHODČÍ 
     - sportovní komisař 
     - technický komisař 
     - zpracování výsledků, časomíra 
     - brankoví rozhodčí 

 
 
 Vladimír Opolský  
 Petr Kubín,  
 časomíra Hlubočky 
 bude upřesněno na rozpravě 

 
4.  ZÁVOD JE VYPSÁN PRO KATEGORIE:     M1, M2, M3, M3D, M4, M5 
      
 
5.  DATUM KONÁNÍ: 
 
     MÍSTO KONÁNÍ: 
 
 
 
 

 
  29.6.2014 – 5.7.2014   
 
  Mladá Boleslav a okolí 

 
 

 
6.  ČASOVÝ HARMONOGRAM  ZÁVODU                           

 
MÍSTO 

 
ČAS 

 
- prezence jezdců 
 
- technická přejímka 
 
- slavnostní zahájení 
 
- slavnostní vyhlášení výsledků 
 
-časový harmonogram jednotlivých etap obdrží 
účastníci při prezentaci 

  
 29.6.2014 Motorland Bělá – Bělá pod Bezdězem 
  GPS: 50°31'38.677"N, 14°46'54.379"E 
 29.6.2014 Motorland Bělá – Bělá pod Bezdězem 
 
 29.6.2014 Motorland Bělá – Bělá pod Bezdězem 
 
 6.7..2014 Motorland Bělá  – Bělá pod Bezdězem 
  

 
16:30 -18:30 
 
16:30-18:30 
 
19:00 
 
16:00 



 
7.  SYSTÉM JÍZD A HODNOCENÍ JEDNOTLIVCŮ  - DRUŽSTEV   -  
 
 M6D je pořádána jako vrcholný závod.  Systém hodnocení jednotlivých etap bude upřesněn na poradě 
oblastních vedoucích. 
 
7.1 systém hodnocení jednotlivců 
      Celkové pořadí jednotlivců určuje součet umístění ve všech šesti etapách. V případě shody 
rozhoduje počet lepších umístění v jednotlivých etapách. V případě další shody rozhoduje součet časů 
ze všech etap. V případě opětovné shody budou jezdci vyhlášeni na stejném místě. Pokud jezdec 
nemá v etapě započitatelný výsledek (je diskvalifikován), započítává se mu počet jezdců v kategorii 
v etapě + 1. Jezdec, který neodstartuje od 1. etapy nebude uváděn v průběžném pořadí M6D. Při 
neúčasti jezdce v následujících etapách – nebude hodnocen v celkovém pořadí M6D. Jezdec, který již 
vypadl z hodnocení M6D není dále hodnocen v soutěži družstev. 
7.2 systém hodnocení družstev 
      Družstvo tvoří minimálně 4 jezdci, po jednom z libovolné kategorie. Do celkového pořadí se 
družstvu započítává součet umístění 4 nejlepších jezdců družstva. Družstvo s nejmenším počtem bodů 
vítězí. Při shodě bodů rozhoduje počet lepších umístění družstva ve všech etapách. Při opětovné 
shodě rozhoduje umístění v poslední etapě. 
7.3 hodnocení nočního závodu 
     závod bude hodnocen samostatně (nebude započítáván do celkového hodnocení). Systém    
    hodnocení, rozdělení do kategorií bude oznámen na rozpravě před 3. etapou. 
  
 
8.  POŘADÍ STARTUJÍCÍCH KATEGORIÍ         bude upřesněno na rozpravě 

 
9. CHARAKTERISTIKA  TRATĚ : viz bulletin 
  30.6.2014 -  1.etapa Dolní Cetno 
  1.7.2014 -  2.etapa Motorland Bělá I. 
  2.7.2014 -  3.etapa Motorland Bělá II. 
  3.7.2014 -  4.etapa Motorland Bělá III. 
  4.7.2014 -  5.etapa Motorland Bělá IV. 
  5.7.2014 -  6.etapa Bělá pod Bezdězem 
 
 

 
 

10.  VKLAD DO ZÁVODU:    jednotlivec - 650,-  Kč do 30.5.2014   
                                                             - 1050,- Kč na místě při prezenci 
                                           družstvo    - 100,-  Kč – jezdec na místě při prezenci 
 

č.ú. Minikárklub Mladá Boleslav – 049 049 7389/0800 v.s. startovní číslo jezdce 
 

11. POJIŠTĚNÍ ZÁVODU:          Pojistnou smlouvou TREND – pojišťovna  KOOPERATIVA a.s. – pod  
číslem 5109155193. Pojistná částka je do maximální výše 2 000 000,- Kč se spoluúčastí 10 000,- Kč 
pro každou jednotlivou pojistnou událost. 
Každý jezdec musí být individuálně úrazově pojištěn. 



 
12. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:  

 
12.1 Při administrativní přejímce obdrží soutěžící bulletin, jehož obsahem budou informace o  
        tratích jednotlivých etap a příjezdu k nim, možnosti parkování přívěsů s minikárami, doprovodném                    

    programu a další informace důležité pro chod závodu. 
12.2 Stravování a nápoje v průběhu etap budou zajištěny ve stánku s občerstvením na jednotlivých 
        tratích. Stravování v místě ubytování v místě ubytování pořadatel nezajištuje. 
12.3 Ubytování pro stany a karavany je umožněnu v areálu Motorlandu Bělá včetně sociálního zařízení. 
12.4 Pořadatel si vyhrazuje právo vydat v případě potřeby operativně prováděcí ustanovení k zajištění 
        organizace M6D 
12.5 Za vedoucího oblasti se považuje jeden ze zástupce z každé oblasti, pokud tato oblast má 
       alespoň 5 jezdců. Pokud nemá 5 jezdců bude tato oblast sloučena s jinou. Na první 
       poradě bude vedoucí oblasti nahlášen řediteli závodu a bude se jako jediný zástupce oblasti  
       zúčastňovat dalších porad. Slovensko je považováno za jednu oblast. Porad se dále budou  
       účastnit zástupci pořadatele, SK, TK a zástupce Asociace jezdců. Další účastníky může pozvat  
       pouze ředitel závodu nebo SK. 
12.6 Závod a jednotlivé etapy zahajuje a končí ředitel závodu nebo jím pověřený zástupce. Vjezd  
        doprovodných a jiných vozidel na trať po jejím uzavření je možný pouze na základě výslovného 
        povolení ředitele závodu nebo vedoucího tratě s výjimkou vozidel pořadatele. 
12.7 Pořadatel nabízí možnost zakoupení triček s logem M6D. Závazná objednávka s počtem kusů 
        a velikostí bude součástí přihlášky. Platbu zaslat na účet ÚAMK AMK Škoda – 049 497 389/0800  

    v. s. startovní číslo jezdce 
12.8 Zdravotní zabezpečení je zajištěno po celou dobu etapy, tj. od rozpravy po její ukončení 
12.9 Na trati budou umístěna mobilní WC. 
 

 
13. PŘIHLÁŠKY A VEŠKEROU KORESPONDENCI ZASÍLEJTE NA ADRESU:   

                                            Jan Slavík, Podlázky 133, Mladá Boleslav 29301 
                                            email m6d@minikarymb.cz 
info : www.m6d.cz 
 

14.  TERMÍN UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK :  30.5.2014 
Závod je po řádán v souladu s Národními sportovními řády pro řízení minikárového sportu v ČR a 
dodatk ů, uvedených v Ro čence SM AČR. Jeho po řádání bylo schváleno Výkonným výborem SM A ČR. 

 
 
v    Mladé Boleslavi                                      dne 10.5 2014 

 
 
            ………Jan Klinger………                                                                  ………Jan Slavík……… 
                    tajemník závodu                                                                                ředitel závodu 
 
 
POŘÁDÁNÍ  ZÁVODU  BYLO  SCHVÁLENO: 

 
KÝM 

 
KDY 

 
RAZÍTKO A PODPIS 

 
          
     Pořádající organizací 

 
  10. 5. 2014 

 
   Jan Tejkl 

 
 
      Oblastní komisí SM AČR 

 
 10. 5. 2014 

 
   Michal Šimůnek 

 
 
      Sportovní komisí SM AČR 

 
 10. 5. 2014 

 
   Vladimír Opolský 

 


