Zvláštní ustanovení motocyklových závodů Radonický vingly
06.08.2022
I. Program
A. Časový harmonogram
07:00 - 09:00 administrativní a technická přejímka
09:00 - 09:15 rozprava s jezdci
09:15 - 12:00 dvě až tři měřené tréninkové jízdy - start konec obce Radonice směr Hradiště podle
přidělených startovacích čísel
12:00 - 13:00 přestávka
13:15 - 14:15 1. jízda na čas
14:15 - 15:15 2. jízda na čas
15:15 - 16:15 3. jízda na čas
16:15 - 16:45 rodinná vyjížďka
17:00 - 17:30 vyhlášení oficiálních výsledků a předání cen vítězům

Časový harmonogram a počet jízd se může měnit podle počtu účastníků.

II. Organizace
B. Pořadatel:
Autoškola pod Vavřincem, spol. s.r.o., Prokopa Velikého 730, 344 01 Domažlice
Datum a druh podniku: Sobota 06.08.2022 motocyklové závody na pravidelnost Radonický vingly.
Místo pořádání: silnice II/183 konec obce Radonice směr Hradiště
Radonické vingly je motocyklový závod na pravidelnost na trati s pevným povrchem . Závod je
pořádán podle standartních propozic a těchto zvláštních ustanovení a eventuálních prováděcích
ustanovení.
C. Organizační výbor
Hlavní činovníci:
Hlavní sportovní komisař

Lukáš Hutta, Dis.

776057867

Hlavní technický komisař

Vojtěch Weber

607686630

Hlavní časoměřič

Stanislav Jelínek

606482812

Tajemník a styk se soutěžícími

Ing. Tomáš Horn

606269586

Ekonom

Lucie Forro

702125084

Hlavní lékař

MUDr. Marie Mrázová 777460157

Činovník pro bezpečnost

Pavel Královec

721403400

Vedoucí tratě

Jan Kutman

602136009

III. Všeobecné podmínky
D. Trať
Délka tratě je 3600m, povrch 100% asfalt, šířka 6 - 8m
E. Vypsané skupiny:
a) motocykl do 125ccm, max. výkon 11KW
b) motocykl do 750ccm
c) motocykl nad 750ccm
Jezdec se prokáže malým technickým průkazem vozidla a řidičským průkazem pro zařazení do
kategorie.
Motocykl musí mít platnou STK, být v řádném technickém stavu, minimální předepsaný vzorek
1,6mm - jízda na slikách(bez vzorku není možná). Vyjma motociklů bez RZ.
Dále nebudou přijmuty motocykly bez výfuku.
Na motocyklu může sedět pouze jezdec bez spolujezdce.
Jezdec musí být řádně oděn a použít chrániče. Nebude vpuštěn jezdec bez zakrytých kloubů a obuvi
zakrývající kotníky.
Helma jezdce musí být homologovaná a jezdec musí mít brýle nebo štít chránící zrak.

F. Uzávěrka přihlášek
Končí technickou přejímkou v den akce v 09:00.
Podepsáním přihlášky se jezdec bez výhrad podrobuje pravomoci vyplývající z NSŘ i ustanovení
těchto propozic.
Nedodržení času přejímky bude pokutováno částkou 500 Kč.

G. Počet motocyklů které mohou být přijaty: max.80 motocyklů - jezdec může jet s více motocykly
H. Pojištění
Jezdec se prokáže platným zákonným pojištěním vozidel. Pořadatel nenese odpovědnost za motocykl
závodníka a škoda a újmu na zdraví jím způsobenou.
Pořadatel má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému (tj. třetí osobě, třetí
osobou není další jezdec). Číslo pojistné smlouvy: Generali Česká pojišťovna, č.4387041586.
Organizátor se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů,
vzniklé při nehodě, ohni nebo jiných případech.
I. Startovné
Startovné se platí za motocykl nikoliv za jezdce. Na jednom motocyklu nemůže jet více jezdců, ale
jeden jezdec může jet na více motocyklech pokud jsou každý zařazený v jiné kategorii.
Přihlášení a uhrazení do 04.08.2022 prostřednictvím webu: www.radonicke-vinkly.cz
a) motocykl do 125ccm, max. výkon 11KW

500 kč

b) motocykl do 750ccm

600 kč

c) motocykl nad 750ccm

700 kč

Přihlášení po 04.08.2022 s platbou na místě při administrativní přejímce
a) motocykl do 125ccm, max. výkon 11KW

600 kč

b) motocykl do 750ccm

700 kč

c) motocykl nad 750ccm

800 kč

Všechny neregistrované motocykly bez RZ

800 Kč

IV. Průběh závodu
J. Každý jezdec obdrží:
Startovací číslo, které nalepí na viditelné místo na přední část motocyklu.
Na motocyklu může být pouze jedno startovací číslo.
K. Start
Od dopravní značky konec obce Radonice směr Hradiště.
Jezdec přijíždějící na start už musí být kompletně oděn a nasazenou a připevněnou helmu. Postaví se
tak, aby předek předního kola byl na úrovni startovací čáry a to s nastartovaným motorem. Na

znamení semaforu motocykl odstartuje a měření začne v okamžiku, kdy vozidlo přetne paprsek
fotobuňky umístěné 40cm za startovací čarou. Jezdec musí odstartovat nejpozději do 20 vteřin od
podání pokynu pořadatele, jinak musí motocykl odtlačit mimo závodní dráhu. Po tomto čase mu
nebude umožněn start a dostane přidělen jiný startovní čas sportovním komisařem nebo hlavním
časoměřičem. Závodníci startují v cca. 30 sekundových intervalech a ve skupině 20-25 jezdců. Mezi
motocykly nižší kubatury bude vytvořena delší časová prodleva. Cíl je letmý, označen panelem se
šachovnicovým praporem a bílou čárou. Za cílem musí jezdec začít brzdit a dále buď pokračovat po
stanovené objížďce přes obec Hradiště, Hříchovice, Stanětice, Zahořany, Radonice. Nebo v určeném
prostoru vyčkat na pokyn pořadele k navrácení v opačném směru závodní tratě za vozidlem
pořadatele. Vyznačená objíždka není uzavřena a platí na ni pravidla silničního provozu dle
361/2000Sb.
L. Tresty, penalizace, klasifikace
Při zpoždění jezdce na start bude penalizován za každou započatou minutu 10 vteřin tj. 10 trestných
bodů.
Náhradní čas bude jezdci přidělen při nezměření času nebo při nemožnosti dokončit jízdu z důvodu
vyšší moci.
Všechny protesty musí být podány písemně a doloženy stanoveným vkladem 1000 Kč do 30 minut po
ukončení závodu.
Jízda na pravidelnost:
Jezdci budou porovnány časy ze tří jízd. První čas bude brán jako základní. Časové rozdíly od
základního času v 0,01 sekundy se přepočítávají na trestné body. (příklad 0,01s = 1 bod, 2,05s = 205
bodů). V den závodu budou vyhlášeny maximální přípustné časy pro jednotlivé kategorie. Pokud
jezdec překročí tento limit nemůže zvítězit.
Vítězí ten jezdec který získá nejméně bodů.
M. Ceny
a) motocykl do 125ccm, max. výkon 11KW

1 - 3 místo

pohár + věcný dar

b) motocykl do 750ccm

1 - 3 místo

pohár + věcný dar

c) motocykl nad 750ccm

1 - 3 místo

pohár + věcný dar

kategorie ženy bez omezení obsahu

1 - 3 místo

pohár + věcný dar

Lukáš Hutta, Dis.

Ing. Tomáš Horn

sportovní komisař

tajemník a styk se soutěžícimi

