
Vložená jízda pravidelnosti historických motocyklů 
Nepomuk 28. a 29. července 2012

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Oznámení: 
AUTOMOTO klub Nepomuk v  AČR pořádá  28.  a  29.  7.  2012 vloženou jízdu  pravidelnosti  historických 
motocyklů  při  „XXXI. Nepomuckém trojúhelníku“.
 2. Sekretariát pořadatele: 
Před podnikem, během jeho trvání i po něm na adrese: 

AUTOMOTO KLUB NEPOMUK v AČR 
Plzeňská 456 
335 01  Nepomuk

telefon / fax: 371 591 359, 
mobil: 603 308 676 – Jan Polívka
e–mail: amk@nepomuk.cz 

www.amk.nepomuk.cz 
3. Trať: 
Délka: 2 650 metrů  
Vozovka -šíre: 6-9metrů 
Jedná se o silniční okruh se čtyřmi levými zatáčkami a třemi mírnými pravými zatáčkami.
4. Předpisy: 
Podnik  bude  uspořádán  v  souladu  s  Všeobecným  sportovním  řádem  FMS  AČR  a  těmito  Zvláštními 
ustanoveními. 
5. Činovníci: 
Ředitel závodu Vladislav Černý
Tajemník závodu Jan Polívka 
Vedoucí tech. kontroly Ing. František Vavřík 
Hlavní časoměřič Bohuslav Vidlák 
Vedoucí lékařské služby MUDr. Stanislav Masný
6. Kategorie a třídy 
Jízdy jsou určeny pro motocykly v kategoriích sólo následujících tříd: 
Motocykly budou startovat ve třech skupinách:
1. skupina I. kategorie Motocykly do 250 ccm do roku výroby 1946

            II. kategorie Motocykly nad 250 ccm do roku výroby 1946

2. skupina III. kategorie Motocykly do 250 ccm rok výroby 1947-1960
IV. kategorie Motocykly nad 250 ccm rok výroby 1947-1960

             V. kategorie     Motocykly závodní bez rozdílu            rok výroby 1947-1960
3. skupina VI. Kategorie     JAWA pionýr
Kategorie V:
Zde startují motocykly určené pro závodní využití rok výroby 1947 – 1960, tyto motocykly se však nesmí 
28.a 29.7.2012 zúčastnit PČR v JPHZM. 
Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout, které motocykly do kategorie V. přijme. 
O přijetí, či nepřijetí v kategorii V. budeme tel. informovat do pěti dnů od uzávěrky přihlášek.
Kategorie VI:
Zde startují motocykly JAWA Pionýr bez ohledu na rok vyrobení a výrobní typ.
– Motocykly musí mít vzhled silničního závodního speciálu.
– Rám původní JAWA pionýr s dvěma pružícími jednotkami vzadu a možnou vzpěrou mezi rámem a 



sedlem
– Přední vidlice, kola a brzdy jsou libovolné
– Motor s originál kartery a max. vrtání 40 mm
– Převodovka s max. 3 rychlostními stupni
7. Povolený počet jezdců:
V každé skupině bude převzato k závodu 40 jezdců v pořadí v jakém podali přihlášky.
8. Přihlášky a startovné:
Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři pořadatele, který je přílohou těchto Zvláštních ustanovení.
Na adresu: sekretariát pořadatele
Přihlášky zahraničních jezdců musí být schváleny FMN jezdce.
Přihlášky musí být doručeny pořadateli nejpozději  13. července 2012, kdy bude provedena uzávěrka. 
Přihlášky  nebudou  písemně  potvrzovány,  seznam  přihlášených  jezdců  bude  zveřejněn  na 
www.amk.nepomuk.cz.
Úhrada startovného bude provedena u formální přejímky v hodnotách pro  skupinu 1+2; 500,-- Kč  

    skupinu     3;   600,-- Kč, 
při dvojitém startu + 200,- Kč.
9. Administrativní a technická kontrola:
Administrativní přejímka proběhne v prostoru parkoviště závodních strojů:
Skupina 1 + 2   v sobotu 28. července od 17:00 hod. do 19:00 hod.  

v neděli 29. července od 07:00 hod. do 08:00 hod.
Skupina 3        v sobotu           28. července    od 10:00 hod. do 11:30 hod.
10. Časový harmonogram:
Sobota  - trénink:
3. skupina        12:35 - 12:55
                          17:25 -17:45
Neděle – trénink:        Neděle - hlavní závod:
1. skupina 8:20 – 8:40 hod. 1. skupina 10:50 - min. 5 kol (20 min.)
2. skupina 8:45 – 9:05 hod. 2. skupina 11:15 – min. 5 kol (20 min.)

3. skupina 11:40 -  10 kol    26,5 km
11. Ceny:
Vyhlášení tří nejúspěšnějších jezdců v každé kategorii bude provedeno  po skončení poslední jízdy 
v 12:20 hod. První tři jezdci v každé třídě obdrží pohár a věcnou cenu. Účast jezdců na tomto vyhlášení je 
povinná. Při neúčasti cena propadá pořadateli.
12. Palivo:

Palivo může být zakoupeno u benzínového čerpadla v Nepomuku, které je vzdálené 1 km od parkoviště  
závodních strojů a je otevřeno v době od 05:00 do 23:00 hodin. 

13.   Pojištění:  

Za škodu způsobenou jinému provozem jeho vozidla při sportovní akci zodpovídá provozovatel nebo 
majitel vozidla.. 

Organizátor se zříká veškeré zodpovědnosti za poškození motocyklu, jeho příslušenství a dílů, vzniklé při 
nehodě, ohni nebo jiných případech.

14. Vzdání se odvolání proti sportovním autoritám
Nehledě k požadavkům Všeobecného sportovního řádu FMS AČR se zúčastnění jezdci a spolujezdci zříkají 
všech práv na odvolání se proti pořadateli, jeho zástupcům nebo zprostředkovatelům arbitráží, před soudem 
nebo každým jiným způsobem, který nepředvídá všeobecný sportovní řád FMS AČR, pro všechny škody, za 
které  by  mohly  být  vystaveny  zodpovědnosti  v  důsledku  všech  činů,  nebo  opomenutí,  pořadatel,  jeho 
činovníci, zástupci, nebo zprostředkovatelé použitím těchto ustanovení nebo všech ustanovení, které mohou 
být stanovena v souvislosti s nimi, nebo všech příčin, které mohou vzniknout z jejich působnosti.

 V Nepomuku, dne 20. 6. 2012

Za  Automoto Klub Nepomuk v AČR

předseda Daniel KROB


