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ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Pořadatel 

AUTOKLUB KRAKONOŠ V AČR, U Nemocnice 123, 514 01  Jilemnice 

 

2. Činovníci podniku 

Ředitel závodu: Ondřej Smolík, tel.: 777 680 881, e-mail: 

smolik.ondrej@seznam.cz 

Zástupce ředitele: Michal Kava, tel.: 731 258 155 

Vedoucí trati: Ondřej Smolík 

 

3. Kategorie 

Závod je vypsán pro jednu kategorii bez ohledu na objem motocyklů a bez 

ohledu na to, jestli jsou soutěžící držiteli jakékoliv licence. 

 

4. Přihlášky jezdců 

Přihlášky budou přijímány na místě v době prezentace. Pořadatel zajistí 

tiskopisy v dostatečném množství. 

 

5. Povolená účast 

Do závodu budou připuštěny pouze týmy (dvojice) ve složení jezdec na 

motocyklu + lyžař. 

Lyžař = jezdec na klasických sjezdových lyžích, nikoliv na snowboardu! 

Motocykly = motokrosové nebo enduro motocykly s pneumatikami bez hrotů, 

hřebů apod.!  

Porušení těchto pravidel znamená nepřijetí týmu do závodu, popř. vyloučení 

týmu ze závodu. 
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6. Startovní čísla 

Startovní čísla budou týmům přidělena při registraci. Není třeba lepit čísla 

na motocykly, jezdec i lyžař budou označeni startovními čísly, která zajistí 

pořadatel a týmům je zapůjčí při registraci. 

 

7. Průběh podniku 

Po registraci budou týmy rozlosovány do skupin po max. 10 týmech. 

V případě dvou nebo třech skupin absolvuje každá skupina tři kvalifikační 

rozjížďky. Pokud budou skupiny čtyři, každá skupina absolvuje dvě 

kvalifikační rozjížďky. 

Do tréninku budou týmy vpouštěny podle rozdělení do skupin. Hromadný 

trénink všech účastníků současně nebude umožněn! 

Na základě výsledků kvalifikačních rozjížděk postoupí část týmů přímo do 

Finále A, část bude mít šanci postoupit z Finále B. Postupový klíč se liší 

podle počtu skupin a je následující: 

2 kvalifikační skupiny – do Finále A postupují přímo první 4 týmy z každé 

skupiny (pořadí určuje součet umístění v jednotlivých kvalifikačních jízdách, 

v případě rovnosti je rozhodující výsledek v poslední jízdě). Týmy na 5. až 9. 

místech se spolu utkají ve Finále B. První 2 týmy postupují do Finále A. 

3 kvalifikační skupiny – do Finále A postupují přímo první 3 týmy z každé 

skupiny (pořadí určuje součet umístění v jednotlivých kvalifikačních jízdách, 

v případě rovnosti je rozhodující výsledek v poslední jízdě). Týmy na 4. až 6. 

místech se spolu utkají ve Finále B. První 2 týmy postupují do Finále A. 

4 kvalifikační skupiny - do Finále A postupují přímo první 2 týmy z každé 

skupiny (pořadí určuje součet umístění v jednotlivých kvalifikačních jízdách, 

v případě rovnosti je rozhodující výsledek v poslední jízdě). Týmy na 3. a 4. 

místech se spolu utkají ve Finále B. První 2 týmy postupují do Finále A. 

Časový harmonogram bude upřesněn a vyvěšen po ukončení registrace na 

základě počtu přihlášených týmů. 

 

8. Rozprava s jezdci a oficiální vývěska 

Rozprava s jezdci proběhne v 10:00 v prostoru registrace do závodu. Na 

rozpravě bude týmům sděleno, do jaké skupiny byly nalosovány, kolik se 
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pojede rozjížděk a bude upřesněn časový harmonogram. Všechny tyto 

informace budou vyvěšeny na oficiální vývěsce. 

 

9. Vyhlášení výsledků 

Po ukončení závodu bude na místě vyhlášeno a dekorováno 5 nejlepších 

týmů. 

 

10. Směrnice životního prostředí 

Tankování a veškeré práce (opravy) na motocyklu smí probíhat pouze na 

ekologické podložce. Nedodržení tohoto nařízení znamená vyloučení týmu ze 

závodu. 

 

11. Vklady 

Startovné týmu je stanoveno na 800,- Kč. Tento vklad bude uhrazen při 

registraci. Žádné finanční náhrady nebudou týmům vyplaceny. 

 

12. Výklad těchto ZU 

Výklad těchto zvláštních ustanovení je zcela v pravomoci pořadatele. 

 

 

V Jilemnici, dne 10. 2. 2022 Ondřej Smolík, ředitel závodu 
 


