02/03 dubna 2022

Činovníci:
Sportovní komisaři:

Robert Breitfelder /AMF
Kevin Kaltenegger /AMF
Daniel Kříž / ACCR

Ředitel závodu: Thomas Leichtfried
Zástupce ředitele závodu: Markus Felbauer

/ Leo Geyer

Sekretář závodu: Ingrid Papst
Činovník pro styk s jezdci: Hans Peter Freinberger
Hlavní technický komisař: Dieter Kaiser
Hlavní časoměřič: Chronomoto (Hun)
Činovník pro bezpečnost: Markus Baumgartner
Hlavní lékař podniku: Dr. Daniel Grassmann
Vedoucí tiskového střediska: Michael Hintermayer
Rozhodčí faktu:Startovní čára: Christoph Papst
Předčasný start: Andrea Koci
Cílová čára: Ines Baumgartner
(Proti rozhodnutí rozhodčím faktu nelze podat protest.)

Časový harmonogram 02/03 duben 2022 v MJP Racing Arena Fuglau
(04.03.2022)...................... (00:00)
(20.03.2022).............
(00:00)
(27.03.2022)...................... (00:00)
Pátek
(01.04.2022)........... (15:00)
................................... (16:00)
................... . (16:00 – 19:30)
.................... (16:00 – 19:30)
Sobota
(02.04.2022)............ (07:30)
................................. (07:30)
.................... (07:30 – 08:30)
.................... 07:45 – 08:45)
................................... (09:00)
.................... (09:15 – 10:45)
................................... (11:00)
................................
(po)
............................... . (poté)
............................... .
(po)
Neděle
(03.04.2022). ......... (07:30)
.................................. (07:30)
.................................. (08:00)
................................
(po)
................................
(po)
......................
. (poté)
.................................. (13:00)
........... (o 10 minut později)
...............................................

Zveřejnění propozic a přihlášek
Datum uzávěrky s normálním vkladem
Datum uzávěrky se zvýšeným vkladem
Otevření parkoviště závodních strojů
Otevření sekretariátu
Administrativní přejímka (kancelář v parkovišti závodních strojů)
Technická přejímka (parkoviště závodních strojů)
Otevření parkoviště závodních strojů
Otevření sekretariátu
Administrativní přejímka
Technická přejímka
1. zasedání sportovních komisařů
1. volný trénink (4 kola)
Losování do první série rozjížděk
2. Volný trénink (4 kola)
1. Série rozjížděk
Start 2. Série rozjížděk

Otevření parkoviště závodních strojů
Otevření sekretariátu
Zbytek 2. rozjížďky pro všechny divize
Start 3. rozjížďky pro všechny divize
2. zasedání sportovních komisařů
Představení jezdců/údržba tratě
Zahájení semifinále/finále pro všechny divize
Předání cen (předstartovní prostor)
3. zasedání sportovních komisařů

Finále se pojede se 6 vozy. Pro Mascom Cup není určen Jokerlap.
Pořadí divizí:

Škoda Cup
N1400 CZ
N1600 CZ
S1400 CZ
S1600 CZ
N1600+ s DX
S1600+
S4x4
Pohár Peugeot
N1600
STC -1600
STC -2000
STC +2000
Super 1600
Mascom Cup
SupeCars

Průběh závodu:
Předstartovní prostor: Jezdci musí dorazit do předstartovního prostoru včas, před startem své divize, aby mohly být
vytvořeny jednotlivé skupiny. Každý jezdec je zodpovědný za to, že byl včas na předstartovním závodě. Bez výjimky se
nečeká na žádného účastníka. Předstartovní prostor se nachází u vjezdu na závodní dráhu.
Cíl:
Po projetí cílové čáry je zakázáno nouzové brzdění / silné brzdění -> v případě nedodržení bude uložena pokuta
Po překročení cílové čáry přejeďte první skok do kopce a pak ihned odbočte vpravo do paddocku - > traťoví komisaři vás
budou instruovat.
Slavnostní předávání cen:
Neoficiální slavnostní předávání cen se koná bezprostředně po skončení finále SuperCaru na startovní a cílové rovince.
Prosíme jezdce, aby se dostavili v závodních kombinézách.
Činovník pro styk s jezdci:
Hans Peter Freinberger -> bude přítomen v blízkosti kanceláře paddocku po celou dobu akce.
Mytí automobilů je povoleno pouze v určeném mycím prostoru.
Rychlostní limit 10 km/h platí v celém areálu paddocku. Porušení budou potrestána sportovními komisaři
Zákaz alkoholu pro účastníky:
Pořadatel si vyhrazuje právo provádět kontroly alkoholu po celou dobu akce.

Zdroj proudu:
K dispozici je velký generátor energie, který má své limity. V zájmu VŠECH účastníků bychom vás rádi požádali o šetření
elektrickým proudem. Nabíjení elektromobilů je přísně ZAKÁZÁNO !!!

ODPADKY:
U vchodu do parkoviště jsou k dispozici velké nádoby pro likvidaci odpadu.
Vadné předměty, jako jsou ledničky, stany a nábytek, musí týmy odvézt sebou ze závodiště.
Na administrativní přejímce budou vydány pytle na odpadky.
Vyhrazujeme si právo účtovat poplatek za likvidaci odpadu po akci, pokud budou takové položky ponechány.
Prosím, nechte při odjezdu místo tak, jak bylo při příjezdu, jinak musíme v budoucnu nastavit poplatky jako
obvykle v jiných sériích -> DĚKUJI !!!!

Mapa trasy:

Přehledový plán :

Budete-li mít během akce jakékoli dotazy, kontaktujte nejprve Hanse Petera Freinbergera (Driver Connector). Je v
neustálém kontaktu s vedením závodu a můžete si předem vyjasnit mnoho věcí. Pokud objasnění není možné, pak rádi
zodpovíme dotazy během přestávek nebo mezi jízdami.
V případě případného protestu musí být tento neprodleně předán vedení závodu nebo sportovnímu komisaři v souladu se
sportovním řádem.
Rozhovory o incidentech během závodu budou vedeny bez výjimky pouze s dotčenými žadateli/jezdci. Nevhodné
chování vůči funkcionářům, traťovým komisařům apod. nebo vůči ostatním účastníkům bude nahlášeno sportovním
komisařům akce, kteří rozhodnou o výši trestu. Stejně tak urážky v různých sociálních médiích budou předávány AMF k
dalšímu posouzen. (Tresty: slovní napomenutí, pokuty nebo časové postihy, diskvalifikace, vyloučení z akce, zbavení bodů
d. lfd. Mistrovství, zrušení licence). Proto bych rád ještě jednou zdůraznil, že v diskusích je třeba věnovat pozornost tónu.

MJP Aréna musí být vyklizena nejpozději do 03.04.2022 do 22:00 hodin.
Jménem celého týmu Vám přeji úspěšnou a beznehodovou akci.

Ředitel závodu Thomas Leichtfried

