
K případným dotazům jsem k dispozici na tel. 602 56 58 72 po 17h. 

Korekce 16.9.2019 13:15 

Pravidla závodu družstev - Benátky nad Jizerou 28.9. 2019 

Složení družstva: jedná se o závod 3 členných družstev, kde v každé z níže vypsaných kategorií mohou startovat 

pouze dva jezdci, třetí člen musí spadat do jiné třídy, nikoli do jiné věkové kategorie – ty nebudou hodnoceny.  

Jde o absolutní pořadí družstva! 

Hodnocené - vypsané třídy:  

PRE 97 (motocykl  1991- 1997!) 

PRE 90 

PRE 85 

    Twinshock  -50/+50 

    PRE 65  -66/+66 

    PRE 75 -55/+55 

Rozvržení závodu:  volný trénink  

    volný trénink  

!!! Kvalifikace bude řešena formou losování čísel družstva!!! 

Dvě hlavní jízdy každého člena družstva ve své kategorii 

Hodnocení:  

 Nejhorší výsledek družstva z jedné jízdy se škrtá, následně se sečtou výsledky všech členů družstva z jejich 

odjetých tříd a tým s nejnižším součtem se stává vítězem.  

 Pokud dojde k situaci, že budou dvě družstva mít shodný součet výsledků, bude upřednostněn tým s vyšším 

věkovým součtem. 

 V případě, že jezdec nastoupí do jízdy a nedokončí ji, bude mu započítán výsledek jeho pořadí s přičtením 25 

bodů navíc. 

 V případě, že jezdec do jízdy nenastoupí, bude mu automaticky nastaveno hodnocení  40bodů za danou jízdu. 

 Jezdec nesmí během závodního dne změnit třídu, ve které je klasifikován 

Vyhodnocení družstev bude až do 10. místa (soubor trofeji pro každého člena družstva) 

Dodatky: 

 Máme vázací čísla pro 30 družstev, tedy 3x30 čísel. Pokud dorazí vice účastníků, bude tato situace řešena 

operativně na místě. 

 V případě, že na závod dorazí jednotlivci (účastník, který nemá družstvo), bude tým složen losováním či 

domluvou. 

PS:   „Jak již bylo několikrát zmíněno, u těchto setkání je závodění až ta druhá věc a jak kdysi někdo 

někde napsal - máte poklad a nenechte si ho nikým vzít, tedy věříme v harmonickou atmosféru.“ 

 


