FIA EUROPEAN AUTOCROSS CHAMPIONSHIPS
PREROV – CZ

22.08. – 23.08.2015

INFORMACE PRO JEZDCE
1. Každý soutěžící dostane při administrativní přejímce 4 volné vstupenky pro jezdce, mechaniky a
doprovod. Za každého dalšího člena týmu se bude vybírat poplatek ve výši 280,- Kč (10 EUR)
taktéž při administrativní přejímce či na bráně v depu.
2. Každý jezdec je povinen sledovat oficiální tabuli a také je zodpovědný za příjezd
do předstartovního prostoru včas, hlášení rozhlasu je pouze informativní.
3. Pouze jeden člen soutěžního týmu má přístup na startovní rošt. Ten bude označen kartičkou
pro vstup na start - pro každý tým a kubaturu je jedna přenosná a je označená startovním číslem
a divizí. Tuto kartičku obdrží jezdec v rámci 4 volných při administrativní přejímce. Po upozornění
ze strany organizátora musí všichni tento prostor opustit. Jakákoliv úprava startovního roštu
(čištění atd.) je zakázána.
4. Časový harmonogram měřených tréninků bude vyvěšen na oficiální tabuli.
5. Na věži rozhodčích je instalováno monitorovací sledování předčasných startů spolu s rozhodčím
faktu. Startovní procedura: Po srovnání vozidel na startovním roštu zvedne startér ceduli
s označením 5 sekund a ukáže na světelný semafor. Po rozsvícení zeleného světla se může
odstartovat.
6. V případě předčasného startu pokračujte v jízdě na okruhu a dbejte pokynů traťových komisařů
a organizátora.
7. Po dojetí do cíle jezdci opouští trať do parkoviště (vpravo za stanovištěm traťových komisařů č.1).
Po dojetí do cíle ve Finále (kromě jezdců B-finále, kteří se kvalifikovali do A-Finále) jezdci opouští
trať do Parc Fermé (vpravo za stanovištěm traťových komisařů č.1) a dbají pokynů pořadatele.
8. Předání cen se uskuteční ihned po dojetí každé A finálové jízdy.
9. Všichni soutěžící a členové týmů musí dbát o životní prostředí ve všech prostorách závodiště.
10. Jezdec, který nemá svůj vlastní transpondér, si ho může půjčit při administrativní přejímce
za poplatek (30,- Eur), záloha za půjčení bude (320,- Eur nebo licence jezdce). Po vrácení
transpondéru (nepoškozeného), Vám bude vrácena záloha.
11. Transpondéry vracejte v budově ředitelství.
12. Ve všech prostorách závodiště je zakázáno užívat dopravní prostředky (skútry, čtyřkolky,
motocykly atd.) pod pokutou 5000,- Kč (180,- Eur). Tento zákaz kontroluje Městská policie Přerov
a Policie ČR. Výjimky povoluje pouze ředitel závodu.
13. Ve všech prostorách závodiště je zakázáno zakládat a pálit otevřené ohně.
14. Čištění pneumatik v prostoru startu je zakázáno. Porušení tohoto zákazu bude trestáno. K čištění
pneumatik je určený prostor, který začíná výjezdem z předstartovního prostoru a končí nájezdem
na start. Prostor je vyznačen žlutou páskou.
15. Světelná tabule s číslem jezdce, kterému je udělena černobílá nebo černá vlajka, je umístěna
v prostoru cíle na levé straně pod ukazatelem kol.
V Přerově dne 27.6.2015
Karel Kleiner
Ředitel závodu

