
Komise Kartingu, Automobilový Sport AČR

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO KARTINGOVOU SEZONU 2018  
1. Licence pro sezonu 2018, podmínky účasti v podniku

Žádost o licenci

Od tohoto roku budou žádosti o licence podávány výhradně elektronickou formou. Po
registraci do systému bude možno žádost o licenci vyřídit kompletně elektronickou formou.
Tutorial pro automobilový sport: https://youtu.be/G9YeXGoim7I.

Systém  je  již  zprovozněn.  Odkaz  na  přihlášení  do  licenčního  systému:
https://is.autoklub.cz/.

Typy licencí

mezinárodní licence jezdce – STUPEŇ A
mezinárodní licence jezdce – STUPEŇ B
mezinárodní licence jezdce – STUPEŇ C-Junior
mezinárodní licence jezdce – STUPEŇ C-Restricted
mezinárodní licence jezdce – STUPEŇ C-Senior
mezinárodní licence jezdce – STUPEŇ D
Národní licence jezdce – STUPEŇ E
Národní licence jezdce – STUPEŇ G (jezdci s tímto stupněm licence se nemohou

zúčastnit závodu v nejrychlejších třídách KZ2, OK a OK Junior)
Školní licence  – pouze pro třídu Školní 50 (6 – 8 let)
Další detaily k licencím jsou uvedeny v kap. A. Obecná část NSŘ, článek 3.3. Licence

jezdce kartingu.

Licence pro jezdce do 12 let

Na  základě  rozhodnutí  KK  AS  AČR  bude  licence  Národní  "E"  (bez  možnosti
zahraničních startů) pro jezdce do 11 let věku, kteří doposud nebyli držiteli licence (budou
žádat o svou první licenci) AS AČR a chtějí začít se závoděním, vystavena zdarma. K Licenci je
třeba sjednat pojištění dle nabídky smluvní pojišťovny AČR.

Jezdcům do 11 let, kteří byli držiteli  licence AS AČR, bude licence Národní "F" (bez
možnosti startu v zahraničí) vystavena za snížený poplatek 250,-Kč. K Licenci je třeba sjednat
pojištění dle nabídky smluvní pojišťovny AČR.

Prosíme žadatele  o licenci,  aby na výše  uvedené skutečnosti upozornili  při  podání
žádosti o licenci.

Licence pro ostatní účastníky

Cena ostatních licencí je uvedena v Národních Sportovních Řádech AS AČR, kapitola 5.

Jezdcům, kteří  byli  v předchozí  sezoně držiteli  „Pohárové licence“, a zažádají  si  pro
sezónu 2018 o licenci STUPEŇ E, bude tato licence vystavena zdarma (za předpokladu splnění
všech dalších požadavků). Pro jezdce třídy KZ2 platí stejné ustanovení, bude jim vystavena
licence STUPEŇ E (za předpokladu splnění všech dalších požadavků).
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Ceny licencí v             ostatních případech

Národní licence jezdce
Poplatek za

vystavení Licence +
pojištění

Stupeň „E“ 2.100,- + 855,-
Stupeň „E“ – mládež do 15 let 1.050,- + 855,-
Stupeň „G“ (neplatí pro KZ2, OK a OK Junior) 630,- + 300,-
Stupeň „G“ – mládež do 15 let (neplatí pro OKJ) 315,- + 300,-
Školní 210,- + 300,-

Mezinárodní licence jezdce
Poplatek za

vystavení Licence +
pojištění

Stupeň „C“ Junior 3.675,- + 855,-
Stupeň „C“ Senior 3.675,- + 855,-
Stupeň „B“ 4.000,- + 855,-
Stupeň „B“ – Superkart 4.000,- + 855,-
Stupeň „A“ 4.000,- + 855,-
Stupeň „A“ – Superkart 4.000,- + 855,-

Licence Soutěžícího

Typ licence Soutěžícího Poplatek za
vystavení Licence

Na jméno zákonného zástupce 100,-
Klubová 2.100,-
Fyzická osoba 3.150,-
Firemní 4.200,-
Mezinárodní – Na jméno zákonného zástupce 100,-
Mezinárodní – Klubová 2.625,-
Mezinárodní – Fyzická osoba 5.250,-
Mezinárodní – Firemní 7.000,-

Věkové hranice pro možnost účasti  v             karti ngovém závodě

KZ2 15 let
KZ2 Gentleman 37 let
OK 14 let
OK Junior 12-15 let
Mini 60 9-13 let
Baby 60 7-10 let
Školní 50 6-8 let
Easykart 60 7-13 let
Rotax max Junior 12-15 let
Rotax max 14 let
Rotax max DD2 15 let
ROK 11 let
SUPERROK 14 let
Honda GX 390, Honda Endurance 14 let
Easykart 100 11-18 let
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Nárok na účast vzniká v roce dovršení minimálního věku jezdce. Jezdec může obdržet
licenci a zahájit sezónu v dané třídě, pokud v průběhu sezóny dovrší minimální věk daný pro
třídu. Pokud jezdec dovrší  v průběhu sezóny maximální věk pro třídu, může jezdec danou
sezónu dokončit.

Hlavní sportovní komisař podniku může po dohodě s jezdcem třídy KZ2 rozhodnout o
přeřazení  Jezdce  do  jízd  třídy  KZ2  –  Gentleman  (především  z bezpečnostních  důvodů,
v případě  Jezdcovy  výrazně  nižší  výkonnosti  v porovnání  se  zbytkem  jezdeckého  pole;
k tomuto přeřazení může dojít, i pokud jezdec nebude splňovat věkové kritérium pro start
v KZ2- Gentleman; takovýto jezdec nebude skórovat body v KZ2 - Gentleman). Jezdec s tímto
přeřazením  nemusí  souhlasit,  v  takovém  případě  je  ale  možné,  že  jezdci  bude  ukázána
v průběhu závodu modrá  vlajka  s červeným křížem v případě,  že  bude  svým stylem jízdy
nebezpečný pro ostatní jezdce.

2. Vklady do závodu
KK schválila výši startovného pro podniky AS AČR. Schválené výše vkladů:
Základní startovné.....................................2.200,- Kč + členský příspěvek na pojištění
Školní 50....................................................1.200,- Kč + členský příspěvek na pojištění
Honda Endurance (za tým)........................3.600,- Kč + členský příspěvek na pojištění
členský příspěvek na pojištění.................................................100,-Kč / jezdec / 2 dny

3. Termín školení jezdců
Školení  jezdců je povinné pro jezdce do 11 let věku (včetně). Pro ostatní  jezdce je

nepovinné.

Školení jezdců se bude konat v termínu 31. 3. – 1. 4. 2018 na dráze v Třinci. Školení
bude opět obsahovat jak teoretickou část (sportovní řády), tak i část praktickou a část pro
rodiče/mechaniky.

4. Kombinézy a helmy
Je  možné  použít  kombinézy s CIK-FIA  homologací  (i  prošlou,  nikoliv  zrušenou),

případně s platnou českou homologací.  Aktuální  stav kombinézy  a  její  vhodnosti podléhá
schválení HTK podniku.

Je možné použít helmy dle platných homologací CIK-FIA. Platné homologace dle CIK-
FIA: odkaz 1, odkaz 2.

Upozorňujeme  na  fakt,  že  pro  dětské  třídy  platí  předepsaná  hmotnost  helmy
maximálně  1350g!  Apelujeme  na  rodiče,  aby  na  helmě  nešetřili  –  jedná  se  o  základní
ochranný prvek  výstroje  jezdce  a  chrání  nejdůležitější  část  těla.  Dále  je  pro  dětské  třídy
povinné použití bezpečnostního límce pro ochranu krku. Doporučena je ochrana žeber tzv.
Žeberníkem.
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5. Motory IAME pro třídu Školní 50
Distributor motorů IAME pro třídu Školní 50

KVS Racing s.r.o.
Nádražní 273
471 54 Cvikov
Czech Republic
Jan Straka
Mob.: +420 602 615     675
E-mail: jan@kvsracing.cz

Cena motoru je 990 Euro bez DPH.

Plombovací středisko

Po zakoupení motoru je možné si motor vyzvednout již zaplombovaný po předchozí
dohodě v plombovacím středisku na adrese:

Petr Pospíšil
Seifertova 627
252 30  Řevnice
tel:  777336868
email: pospisil@autoklub.cz

Motory, které nejsou zaplombované, a jsou již v oběhu, je nutné předložit ke kontrole
a následnému zaplombování. Termín je nutno domluvit předem na výše uvedeném kontaktu.

Motor je po dohodě možno také zaslat (kurýr/pošta), nebo dovézt na závody, vše dle
předchozí domluvy. V plombovacím středisku není možné motor zakoupit.

Rozsah technických  kontrol  na  podnicích  bude  zohledňovat  zaplombované skupiny
motoru (tyto nebudou kontrolovány, pokud HTK neuzná za vhodné tyto skupiny zkontrolovat
i přes to, že jsou pod plombou)

Schválený převod pro motor IAME:
pastorek 10 zubů
zadní rozeta 88 zubů

6. Kartingová akademie
I v letošním roce se při různých akcích bude konat několik kol Kartingové akademie.

Kartingová  akademie  se,  podobně  jako  v minulých  letech,  bude  odehrávat  v rámci
významných akcí společenského nebo motorsportu. Ohledně termínů Kartingové akademie
bude Komise Kartingu a Autoklub zveřejňovat informace průběžně.
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