ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
“MOTOCYKLY“
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 motocyklů v režimu „ukázkové jízdy“ s názvem Mělnický okruh 2019.

3. Hlavní činovníci
Ředitel závodu:
Zástupce ředitele:
Tajemník závodu:
Vedoucí depa:
Vedoucí tratě:
Vedoucí startu:
Administrativní přejímky:
Technický a sportovní komisař:
Vedoucí dispečinku:
Činovník pro styk s jezdci:
Hlavní lékař:

Petr Chaloupka
Václav Švec
Karel Březina
Tomáš Lanča
Jan Krejčí
Petr Bílek
Lucie Švecová
Antonín Labík
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´
Trať vede ulicemi města Mělníka. Start a cíl je v ulici Tyršova, dále pokračuje ulicemi
Legionářů, Plavební, K mostu, Seifertova, nám .Karla IV a ulicí Nová.
Délka okruhu:
3 020 m
Šířka tratě:
6–9m
Povrch tratě:
98% asfalt, 2 % kostky
Převýšení:
48 m
Trať má charakter městského okruhu a má 6 levých a 6 pravých zatáček.
6. Parkoviště závodních strojů
Parkoviště závodních strojů (dále jen PZS) se nachází na náměstí Míru a ve vedlejší ulici
Palackého. Počet osob v PZS je stanoven na jezdce, event. spolujezdce a 3 mechaniky (řádně
označené páskou) k jednomu motocyklu.

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! Ze stejného důvodu je zakázáno i používání elektrocentrál – každý bude mít možnost
připojit se zdarma na el. síť 220 V.
Udržujte prosím pořádek, použití absorpční rohože nebo plachty pod motocykly je povinné.
Toto bude důsledně kontrolováno! Všichni jezdci dostanou igelitové pytle na ukládání
odpadků.
Každému jezdci 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.

7. Vypsané kategorie a třídy
Závod je vypsán pro následující třídy:
Motocykly sólo do 125 ccm a do 175 ccm vyrobené do roku 1978 včetně. Budou
startovat ve společném závodě se samostatnou klasifikací.
Motocykly sólo do 250 ccm vyrobené do roku 1978 včetně.
Motocykly sólo do 350 ccm vyrobené do roku 1978 včetně.
Motocykly sólo do 500 ccm vyrobené do roku 1978 včetně.
Sidecary do 1000 ccm vyrobené do roku 1978 včetně.
Pořadatel si vymiňuje případné sloučení tříd v případě nedostatečného počtu
přihlášených jezdců.
8. Přihlášky a přihlašovací vklady
Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři pořadatele a řádně vyplněné
odeslány elektronicky na email: brezina@melnickyokruh.cz nejpozději do středy 8. 5. 2019
do 24:00 hod.
Formulář pro přihlášení si stáhněte na www.melnickyokruh.cz v sekci „Soutěžící“- MOTO.
Přihlášku je nutné podepsat až při administrativní přejímce.
Vklad je stanoven na 1.500 Kč. V případě dvojího startu je vklad pro druhý a další stroj 800
Kč. Úhrada vkladu bankovním převodem a musí být nejpozději připsána na účet pořadatele
11. 5. 2019. Při platbě až při administrativní přejímce bude startovné automaticky zvýšeno
o 500 Kč. Bankovní účet pořadatele je 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 doprovodné vozidlo
označení pro jezdce
označení pro 3 mechaniky
pamětní plaketu pro 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.
Přihlášky nebudou individuálně potvrzovány, seznam přijatých jezdců bude zveřejněn na
stránkách závodu (www.melnickyokruh.cz).
Pořadatel si vyhrazuje právo nepotvrdit jezdci přihlášku bez udání důvodů.

9. Administrativní a technická přejímka
Žádný jezdec nesmí vyjet na závodní trať, pokud neprošel administrativní a technickou
přejímkou a nezúčastnil se povinné rozpravy s jezdci, která se koná 1.6.2019 od 11:00
v budově ředitelství závodu, nám. Míru 51.
Administrativní přejímka:
Pátek 31.05.2019
16:00 - 22:00 hod.
Sobota 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.

Technická přejímka:
Sobota 01.06.2019
07:00 – 12:00 hod.
Místo konání:
V prostoru PZS. Technický komisař pro motocykly projde PZS a provede kontrolu u
jednotlivých vozů individuálně. Při technické přejímce bude na každý závodní motocykl
umístěn „čip“ (monitorovací zařízení pořadatele). Čip vylepuje pořadatel za přítomnosti
jezdce nebo mechanika na kapotáž motocyklu. Čip je nevratný a jezdec si po ukončení závodu
tento čip sám odstraní.
Všechny závodní motocykly musí být v PZS nejpozději v pátek 31.5.2019 do 18.00
hodin.
Bezpečnostní výbava jezdců se řídí pravidly FIM a FMS AČR.

10. 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.
Podpisem přihlášky každý jezdec stvrzuje, že je pojištěn v souladu s požadavky FIM.

11. Průběh tréninku závodu
- Podnik je pořádán v souladu a ve smyslu ustanovení Všeobecného sportovního řádu FMS
AČR, Řádů pro silniční závody FMS a těchto Zvláštních ustanovení. Mohou být vydána
Prováděcí ustanovení.
- Závodu se mohou zúčastnit jezdci s licencí vydanou FMS AČR, UEM nebo FIM.
- Startovní čísla budou přidělena pořadatelem ve smyslu stálých čísel pro celou sezónu.
- Maximální povolený počet motocyklů v jedné jízdě je 22 pro trénink a 20 pro závody
motocyklů sólo a pro sidecary 18 pro trénink a 16 pro závod. Ke startu závodu budou
připuštěni pouze jezdci, kteří v tréninku ujeli minimálně 3 kola.
- Za zaváděcí kolo je pokládán nájezd na start z PZS, ulicí 5. května (průjezd pod historickou
Pražskou bránou), přes nám. Karla IV a ulicí Nová. Startovní procedura bude zkrácena na cca
5 minut.
- Start je po zahřívacím kole. Je hromadný, pevný s motorem v chodu.
- Postavení na startu bude podle výsledku tréninku ve formátu 4 – 3 – 4 a pro sidecary 2 – 2 –
2. Pozice pro nejrychlejšího je vlevo.
- Po projetí cílem jsou jezdci povinni pokračovat po závodní trati a odbočením do ulice
Legionářů opustit trať na pokyn pořadatele. Při průjezdu ulicí Legionářů a jsou jezdci povinni
dbát zvýšené opatrnosti až do PZS.
- Tréninkové výsledky a výsledky závodů budou zveřejňovány online na webu pořadatele
(www.melnickyokruh.cz) v sekci Soutěžící.
Upozorňujeme, že ulice Legionářů a 5.května nejsou součástí závodní tratě.

12. 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

13. Klasifikace a ceny
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na podiu na náměstí Míru v neděli 2.6.2019 od
17,00 hodin.
Poháry obdrží 3 nejlepší jezdci / posádky v každé kategorii.
Pohár Jiřího Peroutky obdrží ten, kdo dosáhne v závodě nejlepšího celkového času, bez
rozdílu kategorií.

14. Protesty
Všechny protesty musí mít písemnou formu a být doloženy vkladem 5000,- Kč. (Disciplinární
řád AČR.)

15. Důležité upozornění
Ve všech dalších, zde neuvedených bodech, platí ustanovení Národních sportovních řádů
Autoklubu České republiky a ustanovení Sportovních řádů pro silniční závody motocyklů FMS
Autoklubu ČR.

16. Vzdání se odvolání
Podpisem přihlášky se zúčastnění jezdci i spolujezdci zříkají všech práv na odvolání se proti
pořadateli, jeho zástupcům, nebo zprostředkovatelům arbitráží, před soudem nebo jakýmkoli
jiným způsobem, který není ukotven ve Všeobecném sportovním řádu AČR.

17. 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

