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POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
 

DOKUMENTY 

1. Každý účastník dorazí na místo konání kola se sadou vlastních předem vyplněných 

dokumentů: 

a) Příloha č. 2 Karta Technické Prohlídky  

b) Příloha č. 4 Prohlášení 

c) Příloha č. 6 Souhlas se zpracováním údajů 

2. PROHLÁŠENÍ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ vyplňuje každá osoba 

vstupující do zkušební oblasti Track Masters (řidič, navigátor/spolujezdec). 

3. Pořadatel připraví pro účastníky bez výše uvedených dokladů prázdné listy 

dokumentů, které je třeba vyplnit na místě, a to za cenu 20 PLN/ks!!!!!!. 

4. Po technické kontrole a před povinnou instruktáží se účastník dostaví do kanceláře 

závodu se sadou dokladů a dokumentů umožňujících ověření údajů - občanský průkaz, 

řidičský průkaz, osvědčení o registraci, pojistná smlouva. 

 

 

VOZIDLO 

1. Účastník přijede na KOLA TM v natankovaném a čistém autě. 

2. Každý soutěžící je povinen před i po startu zkontrolovat technický stav svého vozu, 

zejména: 

a. kontrola hladiny oleje v motoru; 

b. kontrola stavu opotřebení brzdových destiček a hladiny brzdové kapaliny; 

c. kontrola, zda z vozu neuniká olej a chladicí kapalina; 

d. kontrola, zda z vozu neuniká brzdová kapalina a palivo; 

e. kontrola tlaku v pneumatikách. 

3. Pořadatel doporučuje zkontrolovat vůz vícekrát po každé jízdě na trati. 



 

PŘILBY A PÁSY 

1. Přilby jsou povinné pro řidiče a navigátory Track Masters! 

2. Přilba musí být homologovaná a musí být schválena pro použití v motorsportu. Povoleny 

jsou motocyklové přilby. 

3. Všechny osoby ve vozidle musí mít řádně zapnuté a utažené bezpečnostní pásy v 

oblasti boků. 

 

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY 

1. Pořadatel doporučuje vzít si s sebou: 

a. motorový olej pro doplňování 

b. brzdová kapalina pro doplnění 

c. náhradní brzdové destičky pro jistotu 

d. manometr pro kontrolu tlaku v pneumatikách  

e. základní nástroje 

f. voda, sluneční brýle, sluneční filtr. 

2. Pořadatel požaduje, abyste měli vlastní pytel na odpadky a nenechávali odpadky 

soutěžících na jiném místě než v kontejneru na odpadky. 

 

 

 


