Pozvánka na společné závody
Kamarádi modeláři, v sobotu 15. září 2018 pořádáme na naší dráze v Čelákovicích společný
podnik RC klubu Čelákovice a modelářského klubu Svitavy. První společný závod již máme za sebou,
odejel se na konci června ve Svitavách a tyto budoucí závody jsou pokračováním krátké společné
série GP 2018 Large Scale 1:5.
Oba závody se započítávají do hodnocení poháru Open GP, pořádaného naším klubem (RC
klub Čelákovice). Na konci závodu proběhne samozřejmě vyhlášení výsledků dne a bude následovat
tombola pro účastníky obou závodů. První cenou v tombole bude karoserie na pětinu a pak bude
ještě několik dalších cen v tombole.
Organizačně pro závodníky několik informací:
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Přihlášení do závodů probíhá na našich webových stránkách na odkazu přihlášení do závodu, odkaz je uložen zde
http://www.rcautacelakovice.eu/prihlasky/index.php?race=1535148000
Přístup na dráhu je z ulice Ve Vrbí s příjezdem od náměstí v Čelákovicích. Protože počítáme s větším počtem jezdců,
před branou areálu můžete zastavit, vyložit věci a pak s vozidlem vyjedete a zaparkujete v ulici Rybářská nebo blízkém
parkovišti, které se nachází přímo proti výjezdu od areálu. Dole, prosím, auta neponechávejte.
Pro jezdce, kteří přijedou s karavanem, otevřeme v pátek po desáté hodině zadní bránu a karavany se musí vejít do
plochy mezi naší drahou a sousedním fotbalovým hřištěm. V žádném případě nikdo nesmí zajet na plochu trávníku
fotbalového hřiště. Bránu večer uzamkneme.
Parkování na příjezdové cestě mezi hřišti nemáme povoleno, nejde o majetek naší mateřské organizace Spartaku,
proto musíte na vymezené ploše karavany parkovat úsporně.
Zatím počítáme se zajištěním občerstvení na dráze pod empirem, jak si možná někteří pamatují z minulosti.
Závod se pojede standardním směrem, tedy zadní rovinka zprava do leva.
Důležité upozornění – modely smějí startovat motory jen mezi 9:00 až 17:00 v pátek a v sobotu od 9:00 do 18:00.
Toto je podmínka a její porušení bude znamenat diskvalifikaci konkrétního jezdce. Prosím, respektujte toto opatření,
díky němuž naše dráha není dosud zrušena. Nalézáte se v blízkosti obytných budov.
Ještě jedna podstatná informace, naše dráha se necukruje a nebudeme to měnit. Dráhu pravidelně uklízíme a
zametáme a úklid bude proveden i před našimi závody.
Zatím předpokládáme, že se závod bude konat za každého počasí a v případě deště může být vyhlášen mokrý závod.

Těšíme se se všemi na viděnou na naší dráze a přejeme všem mnoho sportovních úspěchů.

