PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ
l/ Pořadatelem akce je KHV Nový Jičín.
2/ Jízda pravidelnosti proběhne dne 23.5.2020 v době od 07.00 do 15.00 hod. s počátkem a
závěrem na motocrossové trati MX PARK Nový Jičín, který se nachází mezi ul.Hřbitovní
a Suvorovou nad Novým Jičínem.
3/ Akce má název JÍZDA KRAVAŘSKEM. Jde o jízdu pravidelnosti historických motocyklů do roku výroby 1975 včetně. Jízda je pořádána jako vzpomínková akce na motocyklové závody, které byly pořádány v 50-70 letech minulého století na Svinci a Skalkách
v Novém Jičíně.
4/ Akce se může zúčastnit maximálně 100 motocyklů.
5/ ČASOVÝ HARMONOHRAM
07.00 – 09.00 registrace a přejímka účastníků
10.00 Start – motocykly budou startovat dle startovacích čísel od stolu časoměřičů
v minutovém intervalu na trasu - viz bod č.6. Po odjetí prvního kola
budou účastníci pokračovat plynule bez přerušení do druhého kola a po
jeho projetí, cílem jízda skončí.
Po ukončení jízdy pravidelnosti bude motocrossová trať až do 16.00 hod.
přístupná účastníkům akce pro volné jízdy všem zúčastněným. V případě
příznivého počasí je trať průjezdná s přiměřenou opatrností i pro cestovní
motocykly. Vyhlášení výsledků a vyhodnocení akce se předpokládá
v 16.00 hod.
6/ Trať jízdy pravidelnosti začíná a končí u stolku časoměřičů označených „START-CÍL.
Vede po silnicích I.-III.tř. v Novém Jičíně a okolí s počátkem v motocrossovém areálu
MX PARK N.Jičín, dále vede z ul. Hřbitovní přes Skalky, Kojetín, Jičinu, Janovice,
Petřkovice,Pernou, Lešnou, Příluky, Jasenice, Hostašovice, Straník, Kojetín,Skalky na
ul.Suvorovovou a zpět na motocrossovou trať do cíle a na start do 2.okruhu, který je
stejný jako l.okruh. Cíl je po objetí 2.okruhu u stolku časoměřičů . Pořadí bude stanoveno tak, že vítězem bude jezdec s nejmenším rozdílem času mezi l. a 2. okruhem.
V případě shodných časů bude pro určení pořadí rozhodující – l/ stáří motocyklu
2/ věk řidiče
Trať bude vyznačena šipkami jako u motocyklových soutěží.
7/ Náklady: na jeden motocykl jsou stanoveny na Kč 300,- Z částky bude uhrazena
režie a náklady spojené s pořádáním akce, pamětní medaile, nápoje a strava
v hodnotě Kč lOO,- na každého zaregistrovaného účastníka, pohoštění pro pořadatele, pamětní nálepky a dle štědrosti sponzorů poháry na vyhodnocení.
Dále jsou to především náklady spojené s pronájmem motocrossové trati.
8/ Závěrečné ustanovení – Jízda pravidelnosati se jede v běžném silničním provozu.
Každý účastník akce se zúčastní z vlastní vůle a na vlastní
nebezpečí. Je povinen mít u sebe platné doklady od vozidla,
řidičský průkaz, doklad o zaplacení zákonného pojištění.
Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu
a chovat se ohleduplně.
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