JAWA – MOTO- ČZ VETERAN CLUB MŠENO
www.jawaczveteran.cz
Jízda Kokořínskem 2011
1. Charakter akce
Jízda Kokořínskem je jednodenní, motoruristická jízda s vloženými soutěžními prvky.
Jízda Kokořínskem je vypsána pro historická vozidla, motocykly i automobily.
Jízda Kokořínskem bude probíhat v normálním silničním provozu za přísného dodržování
pravidel silničního provozu.
2. Datum a místo konání akce
Jízda Kokořínskem se uskuteční v sobotu 25. června 2011.
Prezentace účastníků proběhne v době mezi 8.00 až 10.00 hodinou na plochodrážním stadionu ve
Mšeně.
3. Přihlášky a vklady
Každý účastník se může přihlásit prostřednictvím emailu nebo telefonu nejpozději do 15. června
2011. Přihláška by měla obsahovat: Jméno a příjmení, místo bydliště, výrobní značku a typ
vozidla, rok výroby, telefonické spojení.
Starovné Jízdy Kokořínskem činí
-

50 Kč při přihlášení předem
100 Kč při přihlášení na místě

částka bude uhrazena před startem JK
počet startujících je omezen na 40 vozidel

Přihlášky na:
E-mail: jawaczveteran@email.cz

Telefon: 737 671 196 (Jiří Říha, jednatel klubu)

4. Vozidla
Vozidla účastníků budou rozdělena do tří skupin:
A – mopedy a motocykly do 50 ccm
B – motocykly nad 50 ccm
C – automobily
5. Trať Jízdy Kokořínskem
Trať jízdy nepřesáhne 50 km. Na trati budou umístěny průjezdní kontroly, samoobslužné
průjezdní kontroly, tajné kontroly sledující dodržování dopravních předpisů a několik
soutěžních prvků.
Čas k projetí tratě:
Skupina A – 150 minut
Skupina B – 120 minut
Skupina C – 120 minut
Uvedené časy jsou orientační a jejich nedodržení nebude mít vliv na výsledky. Soutěžící
účastník bude veden jednoduchým popisem tratě, který bude obsahovat mapku, sled obcí a
kilometráž. Dojezd do cíle musí být nejpozději do 15. hodiny letního času v ČR.
6. Vyhodnocení Jízdy Kokořínskem, výsledky a ceny
Výsledky Jízdy Kokořínskem budou zpracovány do 60 minut po dojetí posledního účastníka do
cíle. Tři nejlepší soutěžící v každé skupině obdrží medaili a věcnou cenu.
Upomínkovou plaketu obdrží každý účastník Jízdy Kokořínskem.
7. Občerstvení
K občerstvení mohou účastníci Jízdy Kokořínskem využít restauraci v areálu ploché dráhy ve
Mšeně.

