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Z V L Á Š T N Í   U S T A N O V E N Í 

 

 

Automobilový slalom 
čtvrtek 8.5. 2008 

 
    

I. PROGRAMI. PROGRAMI. PROGRAMI. PROGRAM    
 
A) Časový harmonogram 

07:00 - 08:50 administrativní a technická přejímka 
09:00 - 09:15 rozprava, prostor na dotazy 
09:15 - 11:00 seznamovací jízdy (pro každý směr 1) 
11:30 start 1. slalomové zkoušky (první směr) 
13:00 start 2. slalomové zkoušky (druhý směr) 
14:30 start 3. slalomové zkoušky (první směr) 
16:00 start 4. slalomové zkoušky (druhý směr) 
17:30 vyvěšení předběžných výsledků 
18:00 oficiální vyhlášení výsledků  
18:30 - ??? společenské posezení, rozbor soutěže, 

 
 
B) Umístění a provozní doba oficiální vývěsky a ředitelství. 

Oficiální vývěska a  ředitelství bude na startu 1. a 3. slalomové zkoušky ( tj. první směr ) 
v obci Krty-Hradec dne 8.5.2008 v době od 7:00 hod. do 18:00 hod. 

 
    

II. ORGANIZACEII. ORGANIZACEII. ORGANIZACEII. ORGANIZACE    
 
C) Pořadatel: Rally Fans Katovice 

Místo pořádání: obec Krty ( komunikace ke krtskému lomu ) 
Datum konání: čtvrtek 8.5. 2008 ( svátek ) 
Druh podniku: Volná soutěž – volný podnik pro širokou motoristickou veřejnost 
obsahující měřené zkoušky slalomového charakteru. 
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Volný podnik pořádaný sdružením Rally Fans Katovice je pořádán podle zvláštních 
ustanovení a případných prováděcích ustanovení. 

D) Pořadatel:  
Adresa pořadatele (v zastoupení):  
Martin Mazuch, DiS 
Říční 222, Katovice PSČ: 387 11 
Mobil: 606/712 160 
e-mail: rallyfans.katovice@seznam.cz, popřípadě focus.gale@seznam.cz  
www.rallyfans-katovice.wz.cz  

 
E) Činovníci: 

Ředitel závodu: Martin Mazuch,DiS 
Hlavní časoměřič: bude delegován 
Hlavní pořadatelé: Start - David Kováč, Cíl - Petr Krejčí 
Výpočetní středisko, radiové spojení: Lukáš Kolářík 
Zdravotnice: Lucie Koláříková 
Technický komisař: Robert Matějek, Václav Zíbar 
Svoz výsledků: Milan Fix 

 
III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKYIII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKYIII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKYIII. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY    
 
F) Výsledky: 

Budou započítány ve vypsaných skupinách. 
 
G) Trať: 

Délka 1 SZ: 1100 metrů,  povrch asfalt 94%, 6% nezpevněný povrch. ( převýšení 40 m ) 
Celková délka: 4400 metrů, 0 km přejezdu 

 
H) Vypsané skupiny: 

Pro automobilový slalom jsou vypsány následující skupiny: 
A1 - sériová vozidla dle platného OTP do 1400 ccm 
A2 - sériová vozidla dle platného OTP nad 1400 ccm 
D - dámský pohár s vozidly dle platného OTP bez ohledu na objemovou třídu 
J - trofej JUNIOR pro jezdec od 14 do 18 let, jezdící s vozidlem do 1400 ccm 
Během závodu se smí nacházet ve vozidle pouze jeden jezdec. Neplatí pro juniory. 

  
Všichni jezdci mají povinnost mít nasazenou ochrannou přilbu homologace typu E  
(standardní přilba na motocykl) jak v tréninku, tak při vlastním závodě! Při jízdě  
v SZ je zakázáno mít stažené jakékoliv okénko! 

 
Vozidla: 

Vozidla sériová dle platného OTP.Jsou povolena veškerá vozidla, která mohou řídit 
držitelé řidičského průkazu skupiny B a která jsou schválena pro provoz na pozemních 
komunikacích dle zákona č. 56/2001. 
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Pneumatiky dle standardních propozic 2008 pro automobilový slalom. 
Průměr ráfku musí odpovídat průměru ve velkém technickém průkazu. 

 
I) Přihlášky: 

Písemné, telefonické nebo přes internet – viz odst. D těchto zvláštních ustanovení. 
Uzávěrka přihlášek je 4.5. 2008. Po tomto termínu se lze také přihlásit, ale s poplatkem 50 
Kč k základnímu vkladu. Poslední možnost přihlášení je dne 8.5. 2008 do 8:00 hod. u 
startu závodu (obec Krty-Hradec). 

 
 
J) Počet vozidel v soutěži: 

Do soutěže bude přijato maximálně 70 soutěžících. Je povolen start maximálně dvou 
jezdců na jednom vozidle, ale pouze v tom případě, že se přihlásí do termínu uzávěrky 
přihlášek, tj. 4.5. 2008.  

 
K) Výše vkladu 

Vklad ve výši 200,- Kč bude vybírán při administrativní přejímce. Vklad zahrnuje 
poukázku na malé občerstvení u stánku s občerstvením. 

 
    

IV. VŠEOBECNÉ POVINNOSTIIV. VŠEOBECNÉ POVINNOSTIIV. VŠEOBECNÉ POVINNOSTIIV. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI    
 
L) Reklama: 

Pořadatel si vyhrazuje právo dodat na soutěžní vozidla reklamu sponzorů. 
 
V. PRŮBĚH AUTOMOBILOVÉHO V. PRŮBĚH AUTOMOBILOVÉHO V. PRŮBĚH AUTOMOBILOVÉHO V. PRŮBĚH AUTOMOBILOVÉHO ZÁZÁZÁZÁVODUVODUVODUVODU    
 
M) Povinnost každého jezdce: 

Absolvovat obě seznamovací jízdy v době vyhrazené pro seznamovací jízdy za 
organizace pořadatelů. 

 
N) Provedení startu: 

Start je letmý. Start bude proveden časoměřičem pomocí ručičkových startovacích hodin 
umístěných na startu v zorném poli jezdce. 

 
 
VI. PŘEJÍMKAVI. PŘEJÍMKAVI. PŘEJÍMKAVI. PŘEJÍMKA    

Administrativní a technická: v sobotu 8.5. 2008 07:00 – 09:00 hod. 
Místo přejímek: příjezdová komunikace ke startu 1. SZ ( obec Krty-Hradec ) 
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VII. KLASIFIKACE VII. KLASIFIKACE VII. KLASIFIKACE VII. KLASIFIKACE –––– CENY CENY CENY CENY    
 
P) Hodnocení jízd: 

Do celkového pořadí se sčítají dosažené časy ze všech slalomových zkoušek, penalizace 
za posunutí nebo převrácení kuželky činí 2 sekundy, za vynechání branky 20 sekund.  

 
Q) Výsledky: 

Předběžné výsledky budou oznámeny 8.5. 2008 v 17:30 hod. na oficiální informační 
tabuli ředitelství. Konečné výsledky budou vyhlášeny ve čtvrtek 8.5. 2008 v 18:00 hod. 
před sídlem ředitelství (start 1. SZ). 

 
R) Seznam cen: 

V jednotlivých skupinách budou předány následující poháry: 
Skupina A1 1. - 3. místo 
Skupina A2 1. - 3. místo 
Skupina D 1. - 3. místo 
Skupina J 1. - 3. místo 
Celkový vítěz 1. místo 
Věcné ceny budou uděleny dle možností pořadatele a přání sponzorů. 

 
S) Péče o jezdce: 

Občerstvení v průběhu automobilového slalomu je  zajištěno u stánku na startu 1. a 3. SZ. 
Každý účastník si může kdykoliv během závodu vybrat pomocí stravenky, kterou dostane 
při administrativní přejímce malé občerstvení. 

 
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ    

Každý jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Doporučujeme uzavřít havarijní 
pojištění. 
Bez nasazené ochranné přilby nebude jezdec připuštěn ke startu zkoušky! 
Další informace na www.rallyfans-katovice.wz.cz  
Pořadatel si vyhrazuje právo na vydání PU prováděcích ustanovení. 

 
Martin Mazuch, DiS 
Ředitel závodu 
 
 
 
 
 
 
 
 


