GPD RALLY CUP - 30.1.2016 - ZÚ
Místo konání - Areál test polygonu Tatra Kopřivnice
Příjezd - nákladní brána č.3 - od MÚ z města
Ředitelství - v areálu v servisní zóně
Přihlášky - na místě nebo předem - silvero@seznam.cz do 29. 1. 2016 do 22.00
Přejímky - formální - na ředitelství 11.30 - 12.00
- technická - v servisu 11.30 - 12.00 - pouze vybrané vozy
Formální - Podpis řidiče do přihlášky, kontrola info o vozidle, přidělení startovních čísel a povinné reklamy
Technická - Pouze vozidla s rámem - ředitel může udělit individuálně výjimku, Bezpeč. pásy, PŘILBY pro
posádku, celkový technický stav.
Seznam. jízdy - 12:00 - 12:30 -tréninkové vozidlo musí být označeno 1x startovním magnetickým číslem
na přední kapotě ( dodá pořadatel při přejímce ), je povoleno trénovat závodním vozem označeným oběma
startovními čísly, max 2 průjezdy
Spolujezdci - na RZ 1-8 - povinná bezpečnostní výbava ( přilba, pásy ) - plnou zodpovědnost nese řidič.
Servis - je možné najet od 11.00 - 11:30 dne 30.1. 2016 branou č 3 (od Města)
- do servisu bude povolen vjezd pouze závodní auto, 1x servis a 1x doprovod max. 6 osob/ posádka
- osoby budou označeny a toto označení musí mít po celou dobu konání akce
- jezdec je plně zodpovědný za členy svého teamu
- maximální povolená rychlost je v celém areálu mimo RZ a Warm up areny 50km/hod
nedodržení bude potrestáno vyloučením ze závodu.
Pneu - jsou povoleny všechny typy pneu - mimo "Švédský" velký hřeb, hřeby max 3 mm
Palivo - tankovací zóna nebude zřízena, posádky jsou při tankování v servisu povinny dodržovat
maximální bezpečnost
Občerstvení - základní občerstvení bude po celou dobu v servisu za úplatu
Časomíra - RZ 1 - 8 - startovat se bude na znamení startéra ( po cca 1.5 minutě ) letmý start - letmý cíl
start do RZ se počítá protnutím fotobuňky. Jezdec má povinnost odstartovat do RZ do
30 sekund od povelu startéra, za pozdní start ( po uplynutí 30 sec penalizace 1. minuta za
každou neodstartovanou minutu )
Kategorie - Absulutní pořadí a kat F2 ( 1 poháněná náprava ) poháry 1-3 místo absolutně a F2
Retardéry - nákladní pneu - neprojetí 30 sec penalizace
Výsledky - součet všech dosažených časů. Online výsledky na www.casomeric.com/enduroonline
Protesty - po složení kauce 5000,- se bude ředitel zabývat daným protestem, proti rozhodnutí ředitele
není odvolání
Startovné - 3000,- řádně přihlášená posádka v termínu platba na místě v hotovosti
3500,- přihláška a platba v den konání na místě
Vzniklé škody - každý účastník bere na vědomí, že nese plně následky svého konání a jeho účast je
dobrovolná a na vlastní nebezpečí, vzdává nároků na náhradu škody ze strany pořadatele
a sám odpovídá za škody které způsobí jak pořadateli, tak osobám třetím.
Pořadatel:

Walašský rally klub, info Silvero 608829892 - silvero@seznam.c

