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Dodržování vládních nařízení 
 
ŽÁDÁME VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ OSOBY, ABY 
STRIKTNĚ DODRŽOVALI VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ!!! 

Hygienická opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19. 
Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní 
personál jsou povinni dodržovat soubor hygienických opatření 
podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví. Tato 
opatření budou vydána v prováděcím ustanovení. 
 
Postup startu 
 Aby byl jezdec připuštěn ke startu, musí při závodech na 

autodromech dokončit minimálně 2 kola během oficiálního 
tréninku 



 Po výjezdu z depa jezdci jedou zaváděcí kolo (není 
povinné). 

 Po absolvování zaváděcího kola jezdci zastaví na svých 
pozicích na startovním roštu (na pokyn červenou vlajkou). 

 Asistent startéra začne postupně po řadách pouštět jezdce do 
zahřívacího kola. 

 Po příjezdu ze zahřívacího kola zpět na startovní rošt musí 
jezdci zaujmout své místo. 

 Když jsou všichni jezdci na svých pozicích, odchází asistent 
startéra. 

 V tuto dobu se rozsvítí červená světla na 2 – 5 sekund (viz. 
foto 1). 



 Po zhasnutí světel je odstartováno.  

 
Problém na startovním roštu  
 
 Pokud má jezdec problémy během startu, zůstane na svém 

závodním stroji a zvedne viditelně ruku. 

 V tomto případě se rozsvítí oranžový maják. 

 Nastane-li tato situace, jezdci absolvují ještě 1 zahřívací 

kolo. 

Výjezd z depa/boxů 



 Na výjezdu z depa je modrá vlajka, která jezdcům přikazuje, 
aby zvýšili svoji pozornost při návratu zpátky na trať. Jezdci 
vjíždějící na trať nesmí překážet jezdcům jedoucích na trati. 

 

Pohyb rodičů na trati  
 Pokud se rodiče budou chtít pohybovat v blízkosti tratě 

během tréninků či závodů jsou povinni se předtím dostavit 
na administrativní přejímku.  

 Na přejímce obdrží reflexní vestu (může využít i vlastní) a 
budou zaevidováni. Bez reflexní vesty se nikdo nesmí uvnitř 
oválu závodní dráhy pohybovat. Rodiče mohou při nehodě 
jezdce za dodržení všech bezpečnostních a zdravotnických 
opatření poskytnout pomoc a odstranit z dráhy ležící stroj.  



Seznámení s dokumentem 
 

Soutěžící podepíší seznámení a souhlas s tímto dokumentem 
na administrativní přejímce. 

   
 Přeji klidné a úspěšné závody. 

 Ředitel závodu : Dr. Kudrle Václav 


