PRAVIDLA ZÁVODU DACHL RACE KŘIMICE – 2009
1. Závod je určen pro motocykly do 50ti ccm. Povolená je tolerance do tzv.

broušení. To znamená, že vnitřní průměr válce může být max. 40.00 mm
/měřeno šuplerou/ u všech motorů.

2. V závodu budou dvě kategorie:

klasik - motocykly bez jakýchkoli úprav (povoleny pouze: výztuha rámu,
drapáky, úprava sedačky, blatníků, plechů)
speciál – motocykly mohou být různě upraveny, ale základ stroje musí být
československé výroby

3. Závodníci DACHL RACE musejí projít před závodem PŘEJÍMKOU STROJŮ a

v daném časovém
rozmezí 10:00 – 12:00 hod. se zaregistrovat do závodu a
zaplatit startovné ve výši 200 Kč. Při registraci obdrží každý závodník své
startovní číslo, které si upevní viditelně na záda. Pokud číslo v průběhu závodu
nebude čitelné, je závodník diskvalifikován.
Po registraci se závodníci mohou libovolně seznamovat s tratí. Jezdec je ten, kdo
se zapsal do závodu.

4. Závod bude rozdělěn na semifinále a finále. Kategotrie závodníků jsou
rozlišeny barevnými startovními čísly. Start jednotlivých kategorií bude oddělen.
Start prvních jezdců je předpokládán na 13:00hod.

5. Semifinále je omezeno časovým limitem ½ hodiny. Do finále postupují jezdci
s nejvyšším počtem ujetých kol – postupuje cca 1/3 – 1/2 závodníků. Toto platí
pro obě kategorie.

6. Finále je omezeno počtem kol (cca 10). Vítězí ten, kdo počet daných kol ujede

v nejkratším čase. Čas se závodníkům neměří, pouze se jim zapisují ujetá kola, a
vytváří se tak pořadí závodníků. Také platí pro obě kategorie.

7. Pravidla závodu nejsou pevná, vše záleží na počtu zaregistrovaných
závodníků. Systém závodu však zůstává stejný.

8. Výsledky závodu budou vyhlášeny pro obě kategorie zvlášť. Ceny jsou ve
formě pohárů, kterými budou ohodnocena první tři místa.

9. Opravy stroje během závodu jsou možné.
10. Každý závodník je povinnen uposlechnout a řídit se pokyny pořadatelů.
11. Pro všechny účastníky závodu je povinná přilba!!!
12. Informace o závodě a průběžné výsledky budou vyvěšeny na informační
nástěnce, popřípadě vyhlašovány.

