TUNING CARS PART Y - LETIŠTĚ MILOVICE

!!! LEGENDA STÁLE ŽIJE!!!
Důležité informace, program:

10.-11. 5. 2019

DŮLEŽITÉ UPUZURNĚNÍ: Při příjezdu a odjezdu po cestě k letišti zákaz zastavení a max. rychlost 30 km/hod.
Pokud zde bude vozidlo zaparkováno, bude na náklady majitele vozidla odtaženo.
Žádáme všechny návštěvníky, aby si v čase stráveném ve frontě ke vstupní bráně připravili vstupné za osobu 300 Kč.
Příklad: 2 osoby + auto = 600 Kč. Držitelé ZTP, děti do 10 let - vstupné zdarma.
Návštěvníci po zaplacení vstupného obdrží pásky na ruce, které slouží jako vstupenka a platí po oba dny. Tyto
pásky musí mít viditelně umístěny, jinak budou vykázáni z akce.
Po zaplacení vstupného obdrží každé vozidlo (bez vyjímky) srazovou samolepku a číslo na čelní sklo. Číslo, které
obdržíte, si musíte ponechat na vozidle po celou dobu, co se budete zdržovat v areálu. Předejdete tím konfliktu s
pořadateli. Vozidla, která nebudou mít srazové číslo, budou z areálu letiště vyhoštěna.
Parkoviště pro tuning po celé ploše letiště, pro diváky - netuningová auta bude vyhrazeno parkoviště!
Max. rychlost v areálu 20 km/hod., pokud neuposlechnete důležitá bezpečnostní opatření a nebudete se

řídit provozním řádem, pořadatel si vyhrazuje právo dotyčné jedince z akce vyloučit bez náhrady vrácení peněz.
PŘÍSNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ POD VLIVEM ALKOHOLU A JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK.
Auta do sprintů budou najíždět organizovaně na pokyn pořadatele, po celou dobu sprintů budou uzavřena
ve vyhrazeném prostoru. Po ukončení sprintů budou odjíždět organizovaně na pokyn pořadatele! Pokud
někdo ze soutěžících neuposlechne pořadatele, bude z akce - sprintů vyloučen.

SPRINTY - na 1/4 míle: začátek sobota od 14.00 hod.

Pojede se 3 - 5 měřených jízd podle počtu přihlášených účastníků závodu TUNUNG MOTOR SPRINT-TMS.

Nutná registrace do měřených sprintů bude probíhat od 11.00 do 13.00 hod.

Při registraci do sprintů hlaste požadované údaje pravdivě, jméno, příjmení a zařazení auta do dané kategorie.

KATEGORIE I
BENZIN

PROGRAM:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -

do 1400
1401 - 1600
1601 - 2000
2001 - 2500
2501 - 3000
3001 - 3500
3501 - 4000
nad 4000
do 4000 4x4
nad 4000 4x4

DIESEL
11
12
13
14
15
16

-

do 2000
2001 - 2500
nad 2500
do 2500 4x4
nad 2500 4x4
elektro + hybridy
ztp, ztp/p, ruční
16 - řízení
17 - veteráni do r. v.
1987 včetně
17

KATEGORIE II
BENZIN

DIESEL

MOTOCYKL

19 - BENZIN do 2000
20 - BENZIN nad 2000

21 - DIESEL do 2000
22 - DIESEL nad 2000

23
24
25
26
27

Přepočet obsahu motoru pro vozy I a II kat.:
TURBO, KOMPRESOR (počet nerozhoduje)=obsah x 1,7
NITRO a NOS = obsah x 1,3
WANKEL = obsah x 1,5
Metylalkohol, H2O, diesel s turbem - bez přepočtu

Při přejímce probíhá kontrola ŘP, TP
a závodních strojů

Pátek 10.5.
15.00.hod.- Otevření bran letiště
18.00.hod. - 20.30 hod.- Volné sprinty ve 2 - Drahách
21.00.hod. - 03.00.hod - Večerní párty
21.30.hod. - 23.00.hod.- Noční tuning
23.00.hod..- koncert CROWN UNITY
Vstup otevřen - NON STOP
Změna programu vyhrazena

!!! Noční klid od 24:00 hod. - přísný zákaz jízdy automobilů !!!
Přísný zákaz jízdy motocyklů a minibike v areálu letiště !!!
Přísný zákaz jízdy pod vlivem alkoholu
a jiných omamných látek !!!
Možnost zapůjčení detektoru na alkohol
u hlavního pořadatele.

-

do 350
do 600
do 750
do 1000
nad 1000

20
km/h

Sobota 11.5.
08.00 hod. - budíček, ranní káva
09.00 hod - 12.00.hod. Registrace do soutěží
10.00 hod - Volné sprinty ve 2- drahách
10.00 hod - 13.00.hod - Registrace do sprintů seriál TMS o Mistra 2019
10.00 hod - Zahájení soutěží: dB Drag, Mothers Showcase
Nejpočetnější klub, registrace na podiu, Nejnižší auto srazu,
nejhlučnější výfuk, atd.
13.30 hod. - Doprovodný program bude upřesněn
14.00 hod. - Měřené sprinty, seriál Šampion TMS ČR 2019
16.00 hod. - 2.Doprovodný program bude upřesněn
17.00 hod. - Slavnostní vyhlášení vítězů, jednotlivých soutěží,
předání pohárů
18.00hod. - Ukončení akce, možnost přespání na letišti do neděle!

Časový plán je pouze orientační

Možnost stanování v areálu letiště až do neděle 12.5.
V pátek a sobotu od 20.00 hod. ZÁKAZ JÍZDY
AUTOMOBILŮ PO CELÉM AREÁLU LETIŠTĚ!!!

Soutěže:
dB-Drag Racing, sprint na 1/4 míle - 4 dráhy ,
Drifty, Soutěže: Nejpočetnější klub, Noční tuning, Nejnižší auto srazu, Nejhlučnější výfuk, Showcase Mothers.

Doprovodný program:
Vyhlídkové lety vrtulníkem, tandemové seskoky, Kaskadérské vystoupení, Drift taxi. - TOP vystoupení Stretfigters.
POZOR - Na letišti neplatí zákonné pojištění, proto se raději mezi sebou dohodněte.
Žádáme všechny návštěvníky o ohleduplné chování k ostatním návštěvníkům srazu, dodržujte jednosměrný provoz mezi zaparkovanými automobily. KE SPRINTŮM PŘECHÁZEJTE POUZE NA VYHRAZENÉM MÍSTĚ.
ÚČAST NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. D ě t i d o 1 5 l e t p o u ze v d o p rovo d u ro d i č ů.
ZDRŽUJTE SE POUZE V OHRANIČENÉM AREÁLU AKCE. info: www.tuning-sport.cz, tel: 604 230 768

ODJEZD
PÓDIUM

KEMP

VENÍ

zakázaný
prostor
zakázaný
prostor

HASIČI

START

VSTUP

DRIFTY

zakázaný
prostor
zakázaný
prostor

7.9. KOPŘIVNICE - Tuning Drift Show
13.-14.9. VYŠKOV - Tuning Motor Party
20.-21.9. MILOVICE - Tuning Cars Show

CÍL

TRENČÍN - Tuning Speed Show
VYŠKOV - Tuning Motor Party
MILOVICE - Tuning Cars Show
PŘÍBRAM - Tuning Extreme Show

PŘÍJEZD

OTÁČENÍ
VOZIDEL
V CÍLI

17.-18.5.
12.-13.7.
19.-20.7.
2.- 3.8.

zakázaný
prostor
OBČERST

zakázaný
prostor
zakázaný
prostor

info:

www.tuning-sport.cz,
tel: 604 230 768

SHOW
&
SHINE

