Propozície - III. HELL Energy AutoSlalom 2009
Špeciálne podujatie má špeciálne propozície. Tu sú dôležité odlišnosti, ktorými sa
III. HELL Energy AutoSlalom 2009 líši od bežných podujatí seriálu.
1. Maximálny počet jazdcov na III. AutoSlalome je 110.
2. Preteky AutoSlalom sa konajú v priestore medzinárodného letiska, bez jeho
kompletného prenájmu. Preto je organizátor povinný dodať ochranke letiska
presný menný zoznam osôb s číslami preukazov totožnosti a EČV. To platí aj pre
osoby, ktoré jazdcov sprevádzajú (rodinní príslušníci, deti, mechanici, atď..) a ich
vozidiel. Každá osoba je povinná mať pri sebe preukaz totožnosti a pri vstupe na
letisko môže prejsť osobnou kontrolou. V záujme plynulosti podujatia preto
pri vstupe na letisko plne a ochotne spolupracujte.
3. Brána letiska bude pre vstup účastníkov otvorená v čase od 8 do 10 h. Urobte
všetko preto, aby ste sa v danom čase do areálu pretekov dostali. V opačnom
prípade vám nemusí byť umožnené v pretekoch štartovať.
4. Každý jazdec pred pretekmi podpíše vyhlásenie o prebratí plnej zodpovednosti.
5. Je prísne zakázané vstupovať do priestorov letiska, ktoré sú od depa a diváckej
zóny (betónového valu) oddelené páskou. V prípade narušenia zakázaného
priestoru neoprávneným vstupom môžu byť preteky okamžite zrušené!
6. Je prísne zakázané akokoľvek zasahovať do spevneného povrchu letiska
(vŕtať, sekať, natierať farbou, atď..).
7. V priebehu dňa pred ukončením pretekov nebude možné svojvoľne opustiť
priestory letiska. Umožnené to bude len vo výnimočných prípadoch, bez možného
návratu späť. V areáli bude teplý bufet a toalety s tečúcou vodou. Prineste si so
sebou všetko, čo by ste potenciálne mohli počas dňa potrebovať (dosť paliva,
náhradný olej, oblečenie i do prípadného dažďa, opaľovací krém a podobne...).
8. Autá budú na jazdy štartovať po sebe v 40 s intervaloch, podľa sekvencie na
semafóre, preto mu treba venovať zvýšenú pozornosť. Po absolvovaní jazdy
parkujú jazdci na ploche za cieľom vpravo pozdĺž valu, podľa pokynov traťového
komisára v cieli. Po ukončení jázd danej skupiny vozidlá organizátor z cieľa
hromadne stiahne do depa. Jazdci v cieli sa preto nesmú vzďaľovať od
automobilov, i z bezpečnostných dôvodov.
9. S ohľadom na veľkú dĺžku trate, počet jazdcov a napnutý časový plán pretekov
výnimočne nebudeme realizovať tradičnú obhliadku trate. Venujte preto pozornosť
videonahrávkam z trate a svojej tréningovej jazde.
10.
11.
12.

Je prísne zakázané čokoľvek z areálu letiska odnášať, alebo tam naopak
nechať (staré pneumatiky, plastové obaly, smeti...).
Brána letiska bude pre odchod účastníkov otvorená od 17 h.
Prosíme všetkých o dodržiavanie čistoty a poriadku. Odpadky si odvezte so
sebou, alebo odhadzujte do vyhradených vriec umiestnených v depe areálu.

Vopred vám všetkým ďakujeme za pozorné prečítanie pokynov a ich dodržiavanie.
Seriál AutoSlalom má renomé pokojného a bezproblémového podujatia. Toto
renomé mu robíte vy - samotní účastníci. Budeme všetci veľmi radi, ak to tak
zostane i naďalej...
ĎAKUJEME – AutoSlalom tím

