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sVAz MlNlKÁR AčR, optetalova29,11o oo Praha

1

ZVLÁŠTNíUsTANoVEN í zÁvoDu MlNlKÁR
Vyhlašovatel: Svaz minikár
Název

závodu:

AčR, opletalova 29, 11o oo Praha

1

xxvlll. Mezinárodní šestidenní minikár

Závod ie zapsán Ve sportovnÍm kalendáři pod čísleln:L-I
1. NÁZEV A ADRESA

pořádající organizace
PsČ

Minikárklub Mimoň v nČR
Kosovo pole 639
Mimoň
47124

2' ŘEDITELSTVí ZÁVoDU
- ředitel závodu, tajemník, hospodář
- vedoucí tratě

Petra švajdová
Petr Kubín

3' DELEGoVnruí nozHooČí
- sportovní komisař
- technický komisař
- zpracování výsledků, časomíra

Petr Ffirster
Petr Pospíchal
Alice a Vlastimil Bohačíkovi

4.Z^voD JE VYPSÁN PRo KATEGoR|E: Ml, M2, M3, M3D, M4, M5

5. DATUM roruÁruí:

o.

1.7.

-7.7.2017

MísTo roNÁNí:

Andrlův Chlum u Ústí nad orlicí

Časový HARMoNoGRAM ZÁVoDU

MísTo

- prezence účastníků

prostor depa
prostor depa

technická přejímka
- uzavírka tratě
- zahájení M6D
- rozprava jezdců a rozhodčích
- vyhlášení celkouých výsledků M6D
-

cAs

L.7.2017
I.7.2077

13,00-17.00
13,00-17;00

2.7.20L7-7.7.2017 7,00-L7,OO
prostor depa
prostor depa
prostor depa

L.7.20L7
77,30
2."1.-7.7. ZOLT
9,30
7.7.2OL7 cca L6,00

7' sYsTÉM JízD
^HoDNocENílEoruorllvcŮ
jednotným
jede
Závod se
systémem - ,'B".

onuŽsrrv

7ávodje vypsán pro jednotlivce, družstva, dvojice a sourozenecké/rodinnéýmy.
Družstva musí být složena z minimálně čtyř a maximálně šestíjezdcůz minimálně čtyř rozdílných kategorií;
čtyři jezdci s nejlepšímiumístěními v družstvu jsou započítáváni'
Dvojice budou vylosovány po zahájení M6D v sobotu L.7.2017 ' Jezdci kategorií M]., M2, M3 a M3D si vylosují
jezdce kategorie M4 nebo M5.
Sourozeneckélrodinné týmy musí být sloŽeny z minimálně dvou rodinných příslušníků;do hodnocení se
započítávajívýsledky dvou nejlepších členůsourozeneckého/rodinného týmu'

8. PoŘADí STARTUJícícH KATEGoRlí
7ávod se jede ve dvou,,skupinách" M5, Ml, M3D a M4,M2, M3. (Jezdci kategorií M4, M2, M3 a jejich
doprovody zajišťujíchodslalomových úsekůa provoz na trati po dobu trvání celého závodu denníetapy
kategorií M5, Ml a M3D, po jehož dojetí startuje celý závod denní etapy kategorií M4, M2 a M3 a chod
slalomových úsekůa provoz na trati zajišťujíjezdci a doprovody kategorií M5, M1 a M3D. Služby ve slalomech a
na tratijsou dány Rozpisem služeb, čímželiminujeme obsazeníslužeb stále stejnými doprovody. obě M6D, 2007
i 2008, se jely tímto způsobem ke spokojenosti všech zúčastněných.)

9. cHARAKTERlsTl KA TRATĚ
min' 400 m

délka
počet zatáček

L: 2

minimální šířka4,5 m

P:2

900,_, přihlášky doručenépořadateli po 31.5.2017 _ tzoo,Jezdec, který se řádně v termínu přihlásil a uhradil startovné v plné výši, je započítáván do celkového pořadí.
V případě, Že se takornýto jezdec z jakéhokoliv důvodu nemůžezúčastnitetapy, je mu do celkového hodnocení
započítáván výsledek posledního jezdce z této etapy v dané kategorii + 1.
Příchozí jezdci, kteří neuhradístartovné M6D v plné výši, tj.900,_/1200,_, mohou startovat POUZE jako
předjezdci, tudížnebudou hodnoceni ani v rámci denní etapy. Příchozíjezdec hradí 20O,-letapa.
10. VKLAD Do

áVoDU:

].1. PoJlŠTĚNízÁvoou: Hromadnou pojistkou nČn pro rok 2017.

12. VŠEoBEcNÁUSTANoVENí:

Stravování a WC zajištěno v úseku depa.
Stany, karavany _ možnost stání ve vyhrazeném prostoru depa (WC, sprcha, elektrická přípojka zajištěny, rnýše
poplatku za užíváníbude upřesněna provozovatelem Chaty Hvězda.)
obsazení slalomoých úsekůa určenídalších osob podílejícíchse na chodu závodu bude možno vyplňovat na
závodech v červnu 2017, případně doplněno pořadatelem a vyvěšeno V prostoru startu.

13. VEšKERoU KoRESPoNDENcl ZA,SíLEJTE NA ADRESU:

Petra švajdová
Kosovo pole 639

email : petulicka@post,cz

47724 Mimoň

tel:777 134 476

14. TERMIN UZAVERKY PRIHLASEK: 31.5.2017

7ávod ie pořádá
oořádán v souladu s Národními sportovními řády pro řízení minikárového sportu
soortu v ČR a dodatků,
uvedených v Ročence sM AčR. Jeho pořádání bylo schváleno Výkonným výborem sM AČR.
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