
 

Přihláška 
Tchořovice  3. 10. 2020   

 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

Telefon: E-mail: 

Tovární značka vozidla: 

Objem válců: Naměřený / předpokládaný výkon v kw:             hp: 

Přeplňování (turbo, kompresor): nehodící se škrtněte.       ANO             NE Nitro:       ANO        NE 

Palivo: nehodící se škrtněte.                              Diesel                              Benzín 

Pohon: nehodící se škrtněte.              FWD                           RWD                                 AWD 

Registrační značka (SPZ) kategorie “profi” nevypisuje. 
FWD - přední pohon      RWD - zadní pohon     AWD -  pohon obou náprav 

 

1. Já níže podepsaný prohlašuji, že se na závodech automotosprintu dobrovolně zúčastňuji závodu jako držitel platného 
řidičského průkazu, který při přejímce vozidla předložím technickým komisařům k nahlédnutí. 
2. Čestně prohlašuji, že v průběhu závodu nejsem pod vlivem alkoholu ani žádných omamných látek. 
3. Souhlasím s tím, že v místě konání závodu je zakázáno pálení (gumování) pneumatik mimo prostory k tomu   určených 
a budu dodržovat maximální povolenou rychlost 30 km/h (mimo závodní dráhu). 
4. Prohlašuji, že se závodu účastním na vlastní zodpovědnost a v případě jakékoliv újmy na zdraví nebo škodách 
vzniklých na motorovém vozidle, se kterým se účastním závodu, si nebudu nárokovat žádné odškodné po organizátorovi 
závodu. 
5. Podpisem této přihlášky deklaruji, že veškeré škody, které způsobím mým zaviněním na vybavení organizátora 
závodu, uhradím v plné výši. 
6. Akceptuji všechny podmínky závodu a dodržím pokyny organizátora. 
7. Jsem seznámen s pravidly závodu, které mi byly předem poskytnuty v elektronické podobě  
na internetových stránkách organizátora. 
8. Organizátorovi závodu dávám souhlas k zasílání informačních materialů na uvedenou e-mailovou adresu. 
9. Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů k tvorbě databází a výsledkových listin. 
10. Mnou uvedené údaje jsou pravdivé. 
 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl seznámen s výše uvedenými pokyny a pravidly závodu. 
 

Vyplněná přihláška se odevzdává při technické přejímce, kde bude přiděleno startovní číslo. 
 
 
 
 
 
 

Datum a podpis   ………………………………………….…   
 

 

 Startovní číslo 
 
 
 
 

Doplní komisař závodu 

Kategorie - třída 
 
 
 
 

Doplní komisař závodu 

  



 

Rozdělení vozidel: Tchořovice 3. 10. 2020 
 
 

Kategorie  STREET  (osobní automobily) 
 

 Třída   Pohon   Typ     Objem 

    

S2 P + Z 
Benzín 
Diesel 

- atm. do 2000 cm3 + přeplňované (turbo, kompresor) 1000 -1200 
cm3 
- do 1800cm3 

S3 P + Z Benzín - atm. do 3800 cm3 + - přeplňované (turbo, kompresor) do 1650 cm3 

S4 
  P 
  Z 

Benzín 
- FWD přeplňované (turbo, kompresor) nad 1650 cm3 
- RWD přeplňované (turbo, kompresor) do 2550 cm3  

S5 
   Benzín 

- RWD přeplňované (turbo, kompresor) nad 2550 cm3 
-  atm. nad 3800cm3 

4x4 Benzín - AWD přeplňované (turbo, kompresor) do 2500cm3  
S6 4x4 Benzín - AWD přeplňované (turbo, kompresor) nad 2500cm3 

S7  Diesel - do 2250 cm3 
S8  Diesel - nad 2250 cm3 

    
 
P – FWD - přední pohon    Z – RWD - zadní pohon    4×4 – AWD -  pohon obou náprav 

 

 
Kategorie  PROFI  (závodní speciály) 
 

  Třída    

P1     
- FWD Benzin přeplňované (turbo, kompresor, nitro) bez rozdílu objemu 
- Diesel 

P2   
- atm. 
 

P3   
- RWD přeplňované (turbo, kompresor, nitro) bez rozdílu objemu 
- AWD 

 

P – FWD - přední pohon    Z – RWD - zadní pohon    4×4 – AWD -  pohon obou náprav 
 

 

Kategorie  MOTOCYKLY 
 

Třída  

M1 

- atmosférické do 955cm3, motocykly cruiser, choper, custom bez rozdílu objemu 
- motocykly s rokem výroby do 1999 a do sériového objemu 1300cm3  
- dvouválce  
- motocykly, které byly v sériovém stavu bez kapotáže – bez rozdílu objemu 

M2 - atmosférické nad 955cm3 

M3 
 - speciálně upravené motocykly, kde jsou povoleny libovolné úpravy   
   (přeplňování včetně nitra, podpěr, rámu, kapotáže, odpružení atd.). Bez TP. 

 


