Šance mladým – hledáme mladé začínající jezdce

Šance mladým - propozice
1.

Technika pro závody
Kvalifikační závody se jedou na motokárách buď se spalovacím motorem nebo s elektrickým
pohonem. Do spolupráce s projektem "Šance mladým" se zapojily motokárové dráhy Kart
Arena Plzeň, Praha, Brno.

2.

Pro koho je projekt určen
Věkové rozmezí účastníků je 16 až 26 let a dvě kategorie – muži / ženy. Účastník je povinen
nejpozději v den pořádání akce předložit průkaz totožnosti (OP). Osoby mladší 18 let se
mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce, který se také prokáže OP.

3.

Přihlášky
Účastník se registruje do soutěže řádným vyplněním formuláře Přihláška na webu
www.sancemladym.cz. Uzávěrka přihlášek je nejpozději 2 pracovní dny před termínem
kvalifikačních závodů. Přihlášky zaslané po tomto termínu nemusí být akceptovány.
Podepsané přihlášky (případně se souhlasem zákonného zástupce) je nutné mít k dispozici
v originále v den kvalifikačních závodů na místě.

4.

Startovné
Kvalifikační závody jsou pro všechny řádně přihlášené zdarma.

5.

Bezpečnost
Organizace závodů se řídí Provozním řádem jednotlivých motokárových drah. Všichni jezdci
jsou povinni se jimi řídit a podáním přihlášky souhlasí s provozním řádem. Upozorňujeme na
nutnost použít bezpečnostní přilbu. Všichni účastníci berou na vědomí, že startují na vlastní
nebezpečí.

6.

Průběh závodů
a) Kvalifikace - 1.kolo
Na průběh motokárových závodů dohlíží traťoví komisaři určení jednotlivými drahami. Čas
se měří profesionálními časomírami (s přesností na 0,001 s).

Harmonogram kvalifikačních závodů:
a. Prezentace účastníků
b. Rozlosování jednotlivých jízd, rozlosování motokár (motokáry se nedovažují)
c. Volný trénink – 15 min. – muži / ženy
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d.
e.
f.
g.

Měřený trénink – 10 min. – muži / ženy
I.kvalifikační závod – 10 min. – muži / ženy
II.kvalifikační závod – 10 min. – muži / ženy
Vyhlášení výsledků – pořadí určí součet zajetého nejrychlejšího kola z I.a
II.kvalifikačního závodu vyděleného dvěma. Vítězem kvalifikace se stává závodník
s nejnižším průměrem. Opět v kategoriích - muži / ženy.
První 3 z každé kategorie postupují do 2.kola (Malé finále) soutěže Šance mladým.
h. Bonus – finálový závod ze startovního roštu pro min. 6 nejrychlejších jezdců z každé
kategorie – 10 min. Rozhodující je pořadí v cíli.
Pro první dva vítěze z každé kategorie (muži / ženy) je zajištěna účast na vybraném
závodě MMČR, popř. FIA Central European Zone. Zde budou mít možnost zažít
atmosféru závodů jako členové vybraného závodního týmu.
i. Vyhlášení celkových výsledků.

b) Malé finále - 2.kolo
Nejlepších 18 účastníků (3x muž + 3x žena z každé kvalifikace-plzeňské, pražské a brněnské)
absolvuje soustředění se zaměřením na sportovní, fyzickou, technickou přípravou a
seznámení s FIA Mezinárodními technickými a sportovními řády.
Toto Malé finále určí z každé kategorie (muži / ženy) 2 nejlepší kteří postoupí do Velkého
finále.

c) Velké finále - 3.kolo
Nejlepší dva z každé kategorie (muži/ženy) získají možnost absolvovat vícedenní soustředění
a okruhovou školu. Na závěr této školy mají šanci získat FIA licenci pro okruhové závody
automobilů.
Celkovým vítězem se stává nejlepší účastník Okruhové školy, který získá nejvíce bodů
v rámci soustředění – informace o způsobu bodování budou představeny v rámci Okruhové
školy.

7.

Celkový vítěz
Celkový vítěz z každé kategorie získá možnost zapůjčení závodního vozidla a účasti ve
skutečném závodě MMČR, popř. FIA CEZ v závodech na okruzích.

Změna harmonogramu vyhrazena. V těchto případech budeme informovat účastníky o změnách
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