ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
“AUTOMOBILY“
MĚLNICKÝ OKRUH 2019
Mezinárodní závod motocyklů o pohár Jiřího Peroutky a
závodních vozů o pohár Jiřího Kristiána Lobkowicze

31.5. - 2.6. 2019
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1. Jméno pořadatele, adresa stálého sekretariátu a spojení
Czech Racing Team z.s.
Bezručova 187, Mělník 276 01
IČ: 067 18 752
Tel.: (+420) 732 145 893
web: melnickyokruh.cz
e-mail: chaloupka@melnickyokruh.cz

2. Oznámení
Czech Racing Team z.s. pod záštitou města Mělník pořádají ve dnech 31.5. - 2.6. 2019 volný
rychlostní závod automobilů v režimu „ukázkové jízdy“ s názvem Mělnický okruh 2019.

3. Hlavní činovníci
Ředitel závodu:
Zástupce ředitele:
Vedoucí depa:
Vedoucí tratě:
Startér automobilů:
Administrativní přejímky:
Technický komisař:
Sportovní komisaři:
Vedoucí dispečinku:
Činovník pro styk s jezdci:
Hlavní lékař:

Petr Chaloupka
Václav Švec
Tomáš Lanča
Jan Krejčí
Milan Blahout
Lucie Švecová
Milan Blahout
Martin Neoral, Milan Blahout
Jaroslav Míka
Vlastimil Kvis
TBA

4. Umístění ředitelství závodu
Místo:
Náměstí Míru 51
Datum:
31.05.2019
Čas: 16:00 - 22:00
Datum:
01.06.2019
Čas: 08:00 - 22:00
Datum:
02.06.2019
Čas: 08:00 - 18:00

5. Trat´
Délka okruhu:
3 020 m
Šířka tratě:
6–9m
Povrch tratě:
98% asfalt, 2 % kostky
Převýšení:
48 m
Charakter trati:
městský okruh
Zpomalovací retardéry jsou umístěny v ulici Legionářů a Plavební

6. Parkoviště závodních strojů
Parkoviště závodních strojů (dále jen PZS) se nachází na náměstí Míru. Počet osob v PZS je
stanoven na jezdce, event. spolujezdce a 3 mechaniky (řádně označené páskou) k jednomu
automobilu.

Prostor PZS je přístupný veřejnosti a bude po tři dny hlídaný bezpečnostní agenturou a policií
včetně nočních hodin.
Příjezd do PZS bude otevřen v pátek 31.5.2019 od 12.00 hodin. Příjezd do PZS je možný
pouze od Nového mostu ulicí Legionářů až na náměstí Míru. V době příjezdu bude mj.
probíhat příprava závodní tratě, proto dbejte prosím zvýšené opatrnosti. PZS se nachází
přímo na historickém náměstí, z tohoto důvodu je zakázán vjezd automobilů s hmotností
nad 7,5 tuny.
V PZS platí režim nočního klidu a zároveň je zakázáno startovat závodní stroje v pátek 31.5.
od 20.00 hodin do soboty 7.30 hodin ráno a v sobotu 1.6 od 22:00 hodin do neděle 7:30
ráno!
Udržujte prosím pořádek, použití absorpční rohože nebo plachty pod automobily je povinné.
Toto bude důsledně kontrolováno! Všem zúčastněným budou rozdány igelitové pytle
pro ukládání odpadků.
Každému automobilu bude přiděleno místo v PZS a není možné samovolně toto místo měnit.
Pod povrchem náměstí jsou sklepní prostory a studna, některá místa se proto nesmí
zatěžovat automobily.
V PZS je možnost připojení na elektrický proud, na náměstí Míru je také veřejné WC.
Z důvodu možnosti připojení na elektrický proud je zákaz používání elektrocentrál!

7. Vypsané kategorie
Upravené homologované cestovní vozy (perioda J)
Automobily s pohonem jedné nápravy
Automobily s pohonem obou náprav
Automobily Historic
Ke startu budou připuštěny automobily, které úspěšně prošly testováním na STK Zlín
Malenovice nebo STK Praha Chodovec pro rok 2019. Další automobily ke startu budou
připuštěny dle rozhodnutí ředitele závodu. Všechny automobily musí být nafoceny zepředu, z
boku, zezadu a v interiéru. Fotografie musí být odeslány společně s přihláškou. Účastník dále
musí doložit, jaké závody má s přihlášeným automobilem odjeto, včetně výsledků.
Závodu se mohou zúčastnit jezdci s licencí vydanou FAS AČR a FIA.
Výjimky z tohoto ustanovení povoluje individuálně ředitel závodu.

8. Počet startujících
Celkový počet přihlášených automobilů bez rozdílu třídy je stanoven na 30 vozů.
V případě většího počtu přihlášených v jednotlivých kategoriích je pořadatel oprávněn vybrat
si z přihlášených dle vlastních kritérií, ostatním bude startovné vráceno.

9. Přihlášky a přihlašovací vklady
Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři pořadatele a řádně vyplněné odeslány
elektronicky na email: milanlada@email.cz nejpozději do 8. 5. 2019 do 24:00 hod.
Formulář pro přihlášení si stáhněte na www.melnickyokruh.cz v sekci „Soutěžící“- AUTO.
Přihlášku je nutné podepsat až při administrativní přejímce.
Vklad s volitelnou reklamou pořadatele pro automobily je stanoven na částku 3 500 Kč.
Úhrada startovného je možná pouze na účet pořadatele bankovním převodem a připsána
musí být nejpozději do 8.5.2019 do 24:00 hod. Bankovní účet pořadatele vedený u
Raiffeisenbank, číslo účtu: 6718750/5500. Do rubriky zpráva pro příjemce musí být uvedeno
jméno a příjmení jezdce. Za datum zaplacení bude považováno datum připsání vkladu na účet
pořadatele. Součástí vkladu je pojistné za pojištění odpovědnosti účastníka akce.
Vklad zahrnuje:
označení pro 1 soutěžní vozidlo
označení pro 1 servisní vozidlo
označení pro 2 jezdce
označení pro 3 mechaniky
pamětní plaketu pro 2 jezdce
monitorovací čip pořadatele
Vrácení vkladů:
Odmítnutí přihlášky pořadatelem
Odvolání závodu
Zrušení přihlášky před uzávěrkou přihlášek (8.5.2019)
Jezdcům omluvených před zahájením administrativních přejímek bude vráceno min. 50%
vkladu. Vklad bude vrácen bankovním převodem na číslu účtu, ze kterého byl vklad zaslán.

10. Administrativní a technická přejímka
Žádný jezdec nesmí vyjet na závodní trať, pokud neprošel administrativní a technickou
přejímkou.
Administrativní přejímka:
31.05.2019
16:00 - 22:00 hod.
01.06.2019
08:00 - 10:00 hod.
Místo konání:
v budově ředitelství závodu. Ředitelství závodu je umístěno v budově městského úřadu na
náměstí Míru č.p. 51.
Na administrativní přejímku se dostaví celá posádka (jezdec a pokud tvoří posádku i
spolujezdec, tak i on)
Doklady pro přejímku:
Řidičský průkaz
Spolujezdec občanský průkaz

Je možné mít na každou RZ jiného spolujezdce. Ti budou doplněni na druhou stranu
přihlášky včetně rychlostní zkoušky, které se zúčastní. Spolujezdci jsou povinni se spolu
s jezdcem dostavit na administrativní přejímky.
Po uzavření administrativních přejímek už nelze další spolujezdce doplňovat!
Technická přejímka:
01.06.2019
07:00 – 12:00 hod.
Místo konání:
v prostoru PZS. Technický komisař pro automobily projde PZS a provede kontrolu u
jednotlivých vozů individuálně. Při technické přejímce bude na každý závodní automobil
umístěn „čip“ (monitorovací zařízení pořadatele). Čip vylepuje pořadatel za přítomnosti
posádky na karoserii vozu. Čip je nevratný a posádka si po ukončení závodu tento čip sama
odstraní.
Všechny závodní automobily musí být v PZS nejpozději v pátek 31.5.2019 do 18.00
hodin.
Bezpečnostní výbava jezdců
Posádka musí mít homologovanou bezpečnostní výbavu jezdce.
- Přilba
- Kombinéza
- Spodní prádlo

11. Pojištění
Pořadatel tímto prohlašuje, že sjednal pojištění odpovědnosti účastníků akce za škodu
způsobenou jinému provozem vozidla při sportovním podniku. Úhrada tohoto pojistného je
součástí vkladu soutěžícího.
Organizátor se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození vozidla, jeho příslušenství a dílů,
vzniklé při nehodě, ohni, technické závadě nebo jiných případech.
Všem jezdcům a spolujezdcům se doporučuje uzavřít osobní úrazové pojištění s platností
pro motoristický sport.

12. Seznamovací jízdy a rozprava s jezdci
Rozprava s jezdci:
Místo konání: v budově ředitelství závodu v zasedací místnosti, náměstí Míru 51. Dostaví se
celá posádka!
Datum a čas: 01.06.2019 v 11:30 hod.
Seznamovací jízdy:
budou prováděny za zaváděcím vozidlem, SPZ MEJ 54-66, Jan Krejčí, tel.: +420 721 109 874.
Při seznamovacích jízdách je možné provádět videozáznam z prohlídky trati. Informace
obdržíte při administrativní přejímce.

Datum a čas: 1.6.2019
Startovní číslo:
Startovní číslo:
Startovní číslo:

01-10
11-20
21-30

čas: 13:25 hod.
čas: 14:25 hod.
čas: 15:00 hod.

13. Průběh závodu
Automobily startují z náměstí Karla IV. jednotlivě podle startovního pořadí vydaného
pořadatelem, na znamení startéra.
Čas se měří až po protnutí fotobuňky v ulici Tyršova v prostoru startu a cíle závodu. Start je
letmý. Automobily absolvují v každé rozjížďce 3 kola a rozjížďka končí průjezdem cílové čáry
v ulici Tyršova. Výsledný čas je součet všech třech odjetých kol. Každý jezdec nebo
spolujezdec si počítá jednotlivá odjetá kola sám.
V případě nesprávného počtu neodjetých kol následuje penalizace 3 minut za každý
nedokončený okruh. V případě pokračování do čtvrtého okruhu musí jezdec tento okruh
dokončit a bude mu zaznamenán skutečný čas včetně tohoto odjetého kola.
Při odjetí více kol (5 a více) bude jezdec ze závodů vyloučen!

14. Příjezd na start a výjezd ze závodní tratě
Příjezd posádky na start je z PZS ulicí 5.května (průjezd pod Pražskou bránou) až do místa
startu. Na pokyn startéra bude posádka vpuštěna postupně na závodní trat´. Po absolvování
předepsaného počtu kol musí posádka opustit trať po projetí cílem závodu a retardéru
umístěného za ním, odbočením do ulice Legionářů. Posádka před opuštěním trati je povinna
se zařadit k levému okraji trati a se zapnutým ukazatelem směru odbočit do výše uvedené
ulice Legionářů. Po opuštění trati posádka pokračuje v jízdě omezenou rychlostí 30 km/h až
do PZS.
Upozorňujeme, že ulice Legionářů a 5.května nejsou součástí závodní tratě a platí pro ně
dodržování pravidel silničního provozu na pozemních komunikacích!

15. Označení činovníků
Vedoucí tratě
Traťový komisaři
Činovníci pro styk se soutěžícími
Security
Ostatní pořadatelé

- oranžová vesta + visačka
- oranžová vesta
- oranžová vesta + visačka
- žlutá vesta + označení security
- žlutá vesta + visačka

16. Klasifikace a ceny
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na podiu na náměstí Míru
Neděle 2.6.2019 v 17:00 hod.
1. místo: pohár pro posádku v každé kategorii
2. místo: pohár pro posádku v každé kategorii
3. místo: pohár pro posádku v každé kategorii
Nejlepší posádka ze všech kategorií: pohár Jiřího Kristiána Lobkowicze

17. Závěrečné kontroly a protesty
Závěrečná kontrola určených vozidel bude provedena na základě písemného
oznámení ředitele závodu ihned po dojezdu závodu. Zúčastní se zástupce soutěžícího
a nejvýše dva mechanici.
Místo: PZS
Poplatek při protestu
Stanoven ve výši: 15 000,-Kč
18. Seznam příloh:
č.2 Mapa příjezdu do PZS
č.3 Mapa tratě
č.4 Časový harmonogram
č.5 Seznam ubytování

Příloha č.1
Činovník pro styk s jezdci
Hlavním úkolem činovníka pro styk se soutěžícími je poskytovat informace a podávat
vysvětlení ohledně chodu závodu.

Petr Chaloupka, ředitel závodu

