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ÚVODNÍ SLOVO
1. Závodní série OC BENET CUP 2019, dále jen Série, bude pořádána v souladu s těmito sportovními předpisy
pouze s vozy Škoda Octavia RS CUP III.

PROMOTÉR
2. BENET HOLDING s.r.o., Do Čertous 2622/14, Praha 9, 19300, Česká republika, dále jen Promotér, je pořadatelem
závodní Série.

ODPOVĚDNOST, ÚPRAVY PŘEDPISŮ, ZRUŠENÍ SPORTOVNÍHO PODNIKU
3. Motorsport je nebezpečný.
4. Účastníci (= soutěžící, jezdci, spolujezdci, majitelé vozidel a registrovaní uživatelé vozidel) se účastní sportovního
podniku na vlastní nebezpečí. Nesou výlučnou odpovědnost podle občanského a trestního práva pro všechny škody
způsobené jimi nebo vozidlem a není možné uzavřít vyloučení jejich odpovědnosti.
5. Změny těchto předpisů mohou být v zásadě prováděny pouze Promotérem.
6. Pořadatel / Promotér si vyhrazuje právo zrušit nebo odložit celý Sportovní podnik nebo konkrétní závod, i pokud jde
o kalendář, nárok na náhradu škody, nebo náhrada nebo nárok na plnění, je v tomto případě vyloučen.

PODMÍNKY ÚČASTI
7.
8.
9.
10.

K účasti v Sérii není nutná licence jezdce ani soutěžícího.
Každý jezdec musí absolvovat základní školení o chování na trati a ovládání vozu.
Minimální věkový limit je 16 let, přičemž rozhodující je den, měsíc a rok narození jezdce.
Pro bodování v celkovém hodnocení Série je nutné se registrovat.

TITUL A POHÁRY
11. Titulem Vítěz OC BENET CUPu 2019 bude oceněn jezdec, který dle celkového hodnocení obdržel nejvyššího
počtu bodů na všech Sportovních podnicích v rámci Série.
12. Jezdci, kteří se umístí na prvních třech místech Sportovního podniku, obdrží poháry.

BODY
13. Následující body budou uděleny v každém závodě:
1. místo
20 bodů
2. místo
17 bodů
3. místo
15 bodů
4. místo
13 bodů
5. místo
11 bodů
6. místo
9 bodů
7. místo
7 bodů
8. místo
5 bodů
9. místo
3 body
10. místo
1 bod
Předcházející body budou uděleny v případě, že závod bude zastaven a nebude pokračovat:
Minimálně 75% předepsaného času = plný počet bodů
Minimálně 50% předepsaného času = poloviční body
Méně než 50% předepsaného času = bez bodů.
14. V případě rovnosti hodnocení na konci závodní sezóny mezi několika jezdci je rozhodující vyšší počet dosažených
1. míst, poté 2. míst a následujících umístění.

ČINOVNÍCI
15. Promotér nominuje na každý Sportovní podnik Ředitele závodu.
16. Mezi jeho povinnosti patří zejména:
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-

rozhoduje všechny otázky, které mohou vzniknout u příležitosti Sportovního podniku;
rozhoduje o sankcích v případě porušení předpisů;
doplňuje Zvláštní ustanovení;
mění složení nebo počet rozjížděk;
povoluje nový start v případě ex aequo;
ukládá tresty a pokuty;
vyhlašuje vyloučení;
v případě nutnosti provádí změny klasifikace;
je povinen zabránit v soutěži každému jezdci nebo automobilu, o kterém se domnívá, že představuje
nebezpečí;
vyloučí z určité soutěže nebo z celého podniku soutěžícího nebo jezdce, kterého pokládají za nezpůsobilého
nebo kterého shledá vinným z nebezpečného řízení nebo nepředvídatelného manévru;
smí požadovat od soutěžícího nebo jezdce, pokud se dotyčný odmítne podřídit příkazu odpovědného činovníka,
aby opustil vyhrazené prostory;
odkládá soutěž v případě vyšší moci nebo z vážných bezpečnostních důvodů;
provádí v oficiálním programu změny, o které požádá Promotér, aby byla zajištěna co největší bezpečnost;
rozhoduje o dočasném nebo trvalém zastavení celého podniku nebo jeho části;
prohlašuje za definitivní klasifikace a výsledky;
rozhoduje o zastavení průběhu tréninků nebo přerušení závodu v souladu se Sportovními předpisy, pokud se
domnívá, že jejich pokračování by mohlo být nebezpečné;
je odpovědný za řízení podniku v souladu s platnými předpisy.
sleduje soutěžící a jejich automobily a je povinen zabránit jakémukoli vyloučenému, suspendovanému nebo
diskvalifikovanému soutěžícímu či jezdci, v účasti v soutěži, pro kterou není kvalifikován;
je povinen se ujistit, že každý automobil a případně i soutěžící jsou vybaveni čísly, která souhlasí s oficiálním
programem;
je povinen se ujistit, že automobil je řízen určeným jezdcem, seskupit automobily podle kategorií a tříd;
shromažďuje protokoly časoměřičů, technických komisařů, traťových komisařů a všechny další informace,
nezbytné pro vypracování výsledků.

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA, JEZDCE A SPOLUJEZDCE O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
17. Účastníci se účastní Sportovního podniku na vlastní nebezpečí (= neměřeného a měřeném tréninku, kvalifikace,
warm-up, testovacích a seznamovacích/inspekční kol, závodů, jízd, rychlostních zkoušek k dosažení maximální rychlosti
nebo nejkratší doby řízení). Nesou plnou odpovědnost dle občanského a trestního práva za škody jimi způsobené.
Předložením jejich přihlášek, se vzdává všech nároků i práv, aby uskutečnily žalobu o náhradu škody v souvislosti se
sportovním podnikem proti:
- vlastním účastníkům (kromě jakékoli jiné zvláštní dohody mezi účastníky),
- ostatním účastníkům, respektive majitelům a majitelům všech vozů, které se účastní Sportovního podniku (i pokud
jde o Sportovní podnik konající se na trvale nebo dočasně uzavřené trati) a jejich asistentům,
- Promotérovi,
- pořadateli, činovníkům a komisařům, majitelům závodních okruhů, závodním službám a všem dalším osobám
podílejícím se na organizaci Sportovního podniku,
- organizace odpovědným za výstavbu a údržbu silnic, a
- agentům a dalším osobám zaměstnaným pro výkon povinností, právním zástupcům, zaměstnancům na plný úvazek
a dobrovolníkům ze všech výše uvedených osob a subjektů, jakož i jejich členům.
18. Vzdání se odpovědnosti se nevztahuje na škody nebo poškození života, těla nebo zdraví nebo jakékoli jiné škody
vzniklé v důsledku úmyslného nebo hrubého nedbalostního porušení povinností, škod vyplývající z porušení podstatné
smluvní povinnosti, které se dopustila skupina osob vyjmutá z odpovědnosti. V případě škody vzniklé v důsledku mírně
nedbalostního porušení smluvní povinnosti, odpovědnost za finanční ztráty, a za škody na majetku je omezena na
typicky předvídatelné škody.
19. Vzdání se odpovědnosti platí pro nároky z jakéhokoli právního důvodu obecně, tak zejména pro nároky na náhradu
škody na základě smluvní a mimosmluvní odpovědnosti a pohledávek z protiprávních činů.
20. S podáním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas, že jsou si vědomi, že neexistuje pojistné krytí v rámci silničního
provozu (pojištění odpovědnosti způsobené provozem motorového vozidla, fyzické pojištění škody, úrazového pojištění)
za škody, které utrpěl v průběhu akce, která je založena na dosažení maximální rychlosti.
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PROHLÁŠENÍ MAJITELE VOZU
(Vyžaduje se pouze, není-li soutěžící, jezdec a spolujezdec vlastníkem daného vozu, viz údaje výše)
21. Majitel vozu souhlasí s účastí vozidla specifikovaného v přihlášce na Sportovní podnik nebezpečí (= neměřeného a
měřeném tréninku, kvalifikace, warm-up, testovacích a seznamovacích/inspekční kol, závodů, jízd, rychlostních zkoušek
k dosažení maximální rychlosti nebo nejkratší doby řízení). Nese plnou odpovědnost dle občanského a trestního práva
za škody jimi způsobené. Předložením jejich přihlášek, se vzdává všech nároků i práv, aby uskutečnily žalobu o náhradu
škody v souvislosti se Sportovním podnikem proti:
- vlastním účastníkům (kromě jakékoli jiné zvláštní dohody mezi účastníky),
- ostatním účastníkům, respektive majitelům a majitelům všech vozů, které se účastní Sportovního podniku (i pokud
jde o sportovní podnik konající se na trvale nebo dočasně uzavřené trati) a jejich asistentům,
- Promotérovi,
- pořadateli, činovníkům a komisařům, majitelům závodních okruhů, závodním službám a všem dalším osobám
podílejícím se na organizaci sportovního podniku,
- organizace odpovědným za výstavbu a údržbu silnic, a
- agentům a dalším osobám zaměstnaným pro výkon povinností, právním zástupcům, zaměstnancům na plný úvazek
a dobrovolníkům ze všech výše uvedených osob a subjektů, jakož i jejich členům.
22. Vzdání se odpovědnosti se nevztahuje na škody nebo poškození života, těla nebo zdraví nebo jakékoli jiné škody
vzniklé v důsledku úmyslného nebo hrubého nedbalostního porušení povinností, škod vyplývající z porušení podstatné
smluvní povinnosti, které se dopustila skupina osob vyjmutá z odpovědnosti. V případě škody vzniklé v důsledku mírně
nedbalostního porušení smluvní povinnosti, odpovědnost za finanční ztráty, a za škody na majetku je omezena na
typicky předvídatelné škody.
23. Vzdání se odpovědnosti platí pro nároky z jakéhokoli právního důvodu obecně, tak zejména pro nároky na náhradu
škody na základě smluvní a mimosmluvní odpovědnosti a pohledávek z protiprávních činů.

PŘIJETÍ PŘEDPISŮ
24. S podpisem na "Přihlášku 2019" každý soutěžící i jezdec Série potvrzuje souhlas s těmito předpisy jako celkem.

PŘIHLÁŠKY A REGISTRACE DO SÉRIE
25. Soutěžící a /nebo jezdec musí předložit svou přihlášku nejpozději 2 dny před konáním Sportovního podniku
prostřednictvím formuláře poskytnutého Promotérem Série dle Přílohy 1. Promotér si vyhrazuje právo přijmout pozdní
přihlášky. Zcela vyplněná a podepsaná přihláška musí být zaslána elektronicky na adresu Promotéra.
26. Soutěžící a /nebo jezdec, který chce bodovat do celkového hodnocení série, se musí registrovat nejpozději do
začátku 3. Sportovního podniku
27. Soutěžící/jezdci, kteří neuhradili poplatky Promotérovi ve lhůtě 2 dny před prvním závodem, nebudou připuštěni do
závodu.
28. Každý přihlášený účastník je povinen dodržovat ustanovení propozic a zvláštních předpisů Promotéra. Účastníci
musí vyplnit přihlašovací / registrační formulář - každý - na psacím stroji nebo hůlkovým písmem, s přesností a
důkladností.
29. Výše startovného na Sportovní podnik činí 35 000 Kč + DPH (platí v případě pronájmu vozu)
30. Výše startovného na Sportovní podnik činí 8 000 Kč + DPH (platí v případě účasti s vlastním vozem)
31. Výše registrace do Série činí 10 000 Kč + DPH
32. Všichni přijatí účastníci obdrží písemné potvrzení o jejich registraci. Promotér si vyhrazuje právo nepřijmout
registraci bez uvedení důvodu.

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH PODNIKŮ
33. V roce 2019 Promotér pořádá 6 závodů Série v následujících datech:
08.04.2019
Autodrom Most
09.05.2019
Autodrom Most
Zbylé termíny budou zveřejněny před druhým Sportovním podnikem.

ZPŮSOBILÁ VOZIDLA
34. Způsobilá vozidla k účasti v Sérii jsou pouze vozidla dodaná a schválená Promotérem.
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INCIDENTY A TRESTY
Incidentem se rozumí jedna nebo více událostí, kterých se účastní jeden nebo více jezdců, které mohou být vyšetřovány
Ředitelem závodu, který může uložit trest.
35. Patří sem mimo jiné:
- incidenty, které vyžadují zastavení tréninku nebo přerušení závodu;
- porušení těchto Sportovních předpisů;
- způsobení nesprávného startu jedním nebo více vozidly;
- způsobení kolize;
- vytlačení jiného jezdce ze závodní dráhy;
- blokování jiného jezdce;
- neoprávněné bránění legitimnímu manévru předjíždění jezdcem;
- neoprávněně bránění v průběhu předjíždění;
- opuštění závodní dráhy a získání výhody.
36. V případě porušení Pravidel jízdy na okruhu spáchané jezdcem během Sportovního podniku, bude případ
bezprostředně vyšetřován a rozhodnut pod vedením Ředitele závodu.
37. Jakýkoliv účastník incidentu nesmí opustit závodní okruh bez předchozího souhlasu Ředitele závodu.
38. Ředitel závodu může uložit jezdci, který se účastnil incidentu, jeden nebo více z následujících trestů současně, je-li
to možné a/nebo nahradit nebo uložit navíc trest k jiným možným trestům.
a) Napomenutí.
b) Pokuta.
c) Časový trest.
d) Vyloučení z tréninku/závodu/Sportovního podniku.

PROTESTY A ODVOLÁNÍ
39. Protesty a odvolání nejsou možné

SANKCE
40. Ředitel závodu může udělit specifický trest daný těmito Sportovními předpisy jako doplněk nebo na místo
jakéhokoliv trestu.
41. Jakýkoliv jezdec, kterému byly uděleny 3 tresty napomenutí, ze kterých minimálně 2 byly za porušení jízdních
standardů, při obdržení 3. napomenutí může Ředitel závodu odmítnout účast soutěžícího / jezdce v následujícím
Sportovním podniku.

ČASOMÍRA
42. Každý jezdec musí používat časoměrný transpondér dodaný pořadatelem Sportovního podniku během celé doby
trvání Sportovního podniku.

PNEUMATIKY
43. Během Sportovního podniku mohou být použity pouze pneumatiky dodané Promotérem.

PALIVO
44. Je možné použít pouze palivo určené Promotérem.

BEZPEČNOST
45. Oficiální instrukce jsou jezdcům dávány formou signálů vlajkami.
46. Jezdci, soutěžící a jeho mechanici musí vždy uposlechnout pokynů traťových komisařů.
47. Jízda v protisměru je přísně zakázána, vyjma případů, kdy je to absolutně nezbytné pro odstranění vozidla z
nebezpečné pozice.
48. Vozidlo může být tlačeno k odstranění z nebezpečné pozice pod dohledem traťových komisařů.
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49. Pokud vozidlo zastaví na závodní dráze, je povinností traťových komisařů odstranit jej co nejrychleji tak, aby
nepředstavovalo nebezpečí nebo překážku jiným soutěžícím. Za žádných okolností nesmí jezdec zastavit jeho vozidlo
na závodní dráze bez opodstatněného důvodu.
50. Jezdci musí během tréninků a závodů používat pouze závodní dráhu a musí po celou dobu podniku dodržovat
pravidla jízdy na okruhu.
51. Jezdec, který opouští vozidlo, jej musí zanechat s vyřazeným rychlostním stupněm, uvolněnou spojkou a s
volantem na místě.
52. Během celé doby tréninků a závodů musí jezdci používat bezpečnostní vybavení specifikované Promotérem.
53. V boxové uličce je během celého Sportovního podniku rychlostní limit 60 km/h.
54. Minimální bezpečnostní vybavení jezdce:
- Nehořlavé spodní prádlo a kukla
- Nehořlavá kombinéza
- Přilba
V případě nejasnosti v použití bezpečnostního vybavení jezdce, Promotér poskytne detailnější informace. Motocyklové
přilby nejsou povoleny. Promotér disponuje kombinézami a přilbami k zapůjčení za poplatek.

VLAJKOVÁ SIGNALIZACE
55. Červená vlajka - tato vlajka má být v pohybu na startovní čáře, když bylo rozhodnuto o zastavení tréninku nebo
závodu. V této chvíli je na všech stanovištích traťových komisařů podél trati také vyvěšena červená vlajka/červené
světlo.
Je-li dán signál k zastavení, všechny vozy okamžitě sníží svou rychlost a pomalu se vrátí do svého boxu. Předjíždění je
zakázáno a jezdci by měli mít na vědomí, že soutěžní a asistenční vozy jsou na trati, že okruh může být úplně
zablokovaný kvůli nehodě a že atmosférické podmínky mohly udělat okruh nesjízdným ve vysoké rychlosti;
56. Černobílá šachovnicová vlajka - tato vlajka má být v pohybu; znamená konec tréninku nebo závodu.
57. Černá vlajka – tato vlajka se používá pro informování příslušného jezdce, že se musí při dalším průjezdu zastavit v
boxech nebo v místě určeném v propozicích nebo předpisech mistrovství. Pokud jezdec z jakéhokoli důvodu tento pokyn
nedodrží, nesmí být vlajka ukazována po více než čtyři po sobě jdoucí kola.
58. Černá vlajka s oranžovým terčem (40 cm v průměru): Tato vlajka se použije pro informování příslušného jezdce,
že jeho vůz má mechanické potíže, které by mohly být nebezpečné buď pro něho samotného, nebo pro ostatní jezdce a
že se musí při příštím průjezdu zastavit v boxech. Jakmile jsou mechanické problémy vyřešeny ke spokojenosti ředitele
závodu, vůz se může vrátit do závodu.
59. Černobílá vlajka, rozdělená diagonálně - tato vlajka může být ukázána pouze jednou a znamená upozornění
oznamující příslušnému jezdci, že byl označen pro nesportovní chování.
Tři poslední výše uvedené vlajky (článek 57 - 59) mají být ukázány v klidu a doprovázené černou tabulí s bílým číslem,
která má být ukázána jezdci vozu s uvedeným číslem. Vlajka a číslo mohou být zkombinovány na jediném panelu. Tyto
vlajky mohou být také použity na jiných místech než je startovní čára, pokud to ředitel závodu pokládá za nezbytné.
60. Žlutá vlajka - Je to signál nebezpečí a má být ukazována jezdcům dvěma způsoby s následujícími významy:
- Jedna vlajka v pohybu: Zpomalte. Nepředjíždějte. Buďte připraveni změnit směr. Na okraji trati nebo její části je
nebezpečí. Musí být zjevné, že jezdec snížil rychlost; to znamená, že se předpokládá, že bude dřív brzdit
a/nebo podstatně sníží v tomto sektoru svou rychlost.
- 2 vlajky v pohybu: Výrazně zpomalte. Nepředjíždějte. Buďte připraveni změnit směr nebo zastavit. Trať je zcela
nebo částečně neprůjezdná a/nebo komisaři pracují na trati nebo vedle ní. Během tréninku musí být zjevné, že
jezdec se nepokusil dosáhnout zajímavého času na kolo; znamená to, že jezdec musí kolo vypustit (a nikoli, že
musí vjet do boxů, trať může být uvolněna v následujícím kole). Normálně jsou žluté vlajky vyvěšovány pouze
na stanovišti traťových komisařů, které je bezprostředně před nebezpečným místem. Ovšem v některých
případech může ředitel závodu nařídit jejich použití na více stanovištích komisařů před místem nehody.
Předjíždění je zakázáno od první žluté vlajky k zelené vlajce, vyvěšené za nehodou. Žluté vlajky nemají být
použity na cestě do boxů, s výjimkou nehody, o které musí být jezdec informován
61. Žlutá vlajka s červenými pruhy – používá se v klidu a oznamuje jezdcům, že přilnavost trati se zhoršila v zóně za
vlajkou kvůli přítomnosti oleje nebo vody. Tato vlajka je vyvěšena nejméně 4 kola (podle okolností) až do chvíle, kdy je
povrch normální. V sektoru, následujícím za sektorem s touto signalizací, není nutné ukazovat zelenou vlajku.
62. Světle modrá vlajka – normálně má být v pohybu, aby jezdce upozornila, že bude předjet. Má stejný význam
během tréninků a při závodě. Vlajka v klidu má být ukázána jezdci, který opouští boxy, pokud se po trati blíží jeden nebo
více vozů. Během tréninku a závodu - umožněte předjetí rychlejšímu vozu, který se chystá vás předjet.
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63. Bílá vlajka – tato vlajka má být v pohybu. Používá se k signalizaci toho, že na úseku trati, kontrolovaném tímto
stanovištěm, je podstatně pomalejší vůz.
64. Zelená vlajka - používá se pro oznámení, že trať je volná a má být v pohybu na stanovišti komisařů bezprostředně
za nehodou, která si vyžádala použití jedné nebo více žlutých vlajek. Může také označovat start zahřívacího kola nebo
začátek tréninků, pokud to ředitel závodu pokládá za nezbytné.
65. Všechny vlajky mohou být na jednotlivých stanovištích traťových komisařů nahrazeny světelnými panely, jejichž
barevné uspořádání a význam je obdobný jako u odpovídajících vlajek.

ROZPRAVA S JEZDCI
66. Rozprava Ředitele závodu s jezdci bude probíhat před tréninky. Všichni jezdci přihlášeni do Sportovního podniku a
zástupci jejich soutěžících musejí být přítomni této rozpravy; jakákoliv absence může mít za následek vyloučení ze
Sportovního podniku. Pokud Ředitel závodu vyhodnotí, že je potřeba další rozpravy, informuje jezdce a soutěžící o jejím
čase a místě.

TRÉNINK
67. Žádný jezdec nesmí startovat v závodě bez toho, že by se zúčastnil tréninku, kromě případů „vyšší moci“ uznané
Ředitelem závodu.
68. Během tréninku bude na výjezdu z boxů svítit zelené nebo červené světlo. Vozy mohou vyjet na trať pouze, svítí-li
zelené světlo. Blikající modré světlo a/nebo modrá vlajka informuje jezdce vyjíždějící z boxové uličky, že se na závodní
dráze blíží vozidla.
69. Na konci každého tréninku může vozidlo přejet cílovou čáru pouze jednou.
70. Jeden trénink v délce 15 minut bude zařazen do časového harmonogramu Sportovního podniku.
71. Trénink může být přerušen tak často a na tak dlouho, aby došlo k očištění závodní dráhy nebo k vyproštění vozidla,
Ředitel závodu není povinen po přerušení prodloužit dobu tréninku na původní délku.
72. Po skončení tréninku se jezdci seřadí v boxové uličce v pořadí v jakém do ní přijedou.

ZASTAVENÍ TRÉNINKU
73. Jestliže je nezbytné zastavit trénink, protože je okruh zablokovaný v důsledku nehody nebo protože povětrnostní
nebo jiné podmínky činí nebezpečným pokračovat, pak bude na startovní čáře vystavena červená vlajka a rozsvícena
žlutá světla.
Zároveň červené vlajky budou vystaveny na všech stanovištích traťových komisařů.
Když je dán signál k zastavení musí všechny vozy okamžitě zpomalit a pomalu se vrátit na boxovou komunikaci.

STARTOVNÍ PROCEDURA
74. Po skončení tréninku bude následovat nejméně pět minut na kontrolu vozu. Jezdci po tuto dobu mohou zůstat ve
voze, musí však mít povoleny bezpečnostní pásy.
75. Na pokyn Ředitele závodu nebo jím pověřené osoby budou jezdci vypouštěni na okruh z boxové uličky
v dostatečných rozestupech.

ZÁVOD
76. Délka trvání závodu je 25 minut. Po skončení tohoto času bude první jezdec projíždějící cílovou čarou odmávnut
spolu se zbytkem startovního pole šachovnicovou vlajkou
77. Závod nebude přerušen v případě deště, vyjma případu že je okruh zablokován nebo je nebezpečné pokračovat.

PŘERUŠENÍ ZÁVODU
78. Jestliže je nezbytné přerušit závod, protože je okruh zablokován v důsledku nehody nebo protože počasí či jiné
důvody činí nebezpečným pokračovat, pak nařídí Ředitel závodu na startu a cíli a na stanovištích traťových komisařů
vyvěsit červenou vlajku, na startu bude rozsvíceno červené světlo a blikající žlutá světla.
Když je dán tento signál, je zakázáno předjíždění, výjezd z boxů bude uzavřen a všechny vozy musí zajet do boxů a
vyčkat na další pokyny.
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CÍL
79. Signál konce závodu je dáván na cílové čáře po uplynutí času.
80. Jestliže z jakéhokoliv důvodu je dán signál konce závodu před tím, než vedoucí vozidlo dokončilo plánovaný počet
kol nebo uplynul předepsaný čas, pak bude závod považován za skončený, když vedoucí vozidlo překročilo cílovou čáru
naposledy před tím, než byl dán signál.
81. Po ukončení závodu musí všechna vozidla pokračovat přímo do boxů.

KLASIFIKACE
82. Vozidlo umístěné na prvním místě je to vozidlo, které dosáhlo nejnižšího času v součtu 3 nejrychlejších kol
v průběhu závodu.
83. Oficiální celkové výsledky budou zveřejněny po závodě.

STUPNĚ VÍTĚZŮ
84.
85.
a)
b)
c)

Jezdci klasifikovaní na 1., 2. a 3. místě v celkové klasifikaci se musejí účastni předání cen na stupni vítězů.
Ceny, které budou předávány na stupni vítězů:
vítěz závodu;
jezdec klasifikovaný na 2. místě celkové klasifikaci;
jezdec klasifikovaný na 3. místě v celkové klasifikaci.

REKLAMA
86. Promotér si vyhrazuje právo určit povinnou reklamu na vozech.
87. Každý jezdec, soutěžící a člen týmu je povinen se prezentovat a vystupovat při rozhovorech a PR takovým
způsobem, aby nepoškozoval dobré jméno Série, jeho majitele, sponzorů a partnerů. Promotér může předepsat použití
jednotných kombinéz jezdce a čepic, které je poté jezdec povinen mít na sobě při rozhovorech. Porušení tohoto
předpisu může vést až k vyloučení jezdce ze Série. O trestu za porušení tohoto předpisu rozhoduje Promotér.

REKLAMNÍ PRÁVA
88. Všechna autorská práva, vizuální, audio a audiovizuální práva náleží Promotérovi, včetně záznamů, které jsou
distribuovány televizním vysíláním Série. Všechna televizní práva na Sérii, včetně pozemního vysílání, stejně jako
kabelové a satelitní televizní vysílání, všechna obrazová práva a všechna práva užívána všemi elektronickými médii,
včetně internetu, náleží Promotérovi. Jakýkoliv druh záznamu, vysílání, opakování nebo reprodukce pro komerční účely
bez písemného souhlasu Promotéra je zakázáno.
89. Soutěžící, jezdec a majitel vozidla dávají Promotérovi právo pořizovat a jakkoliv šířit vizuální, audiozáznamů a
audiovizuální záznamy soutěžícího, jezdce, týmu soutěžícího, vozidla a dalších činností a zázemí souvisejících s jejich
účastí v Sérii.
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PŘIHLÁŠKA 2019
Soutěžící/Tým
Jméno, název:

DIČ:

Ulice:
Stát:

Město, PSČ:
ASN:

Email:

IČ:
Číslo licence:

Telefon:

Jezdec
Jméno, příjmení:

Datum narození:

Ulice:

Město, PSČ:

Národnost:
Email:

ASN:

Číslo licence:
Telefon:

Vyskytnou-li se v přihlášce v průběhu sezóny jakékoliv změny, oznamte je, prosím, neprodleně Promotérovi.
Originál přihlášky, prosím, doručte na adresu:
BENET HOLDING s.r.o.
Do Čertous 2622/14
193 00 Praha 9
Česká republika
Oskenovanou kopii přihlášky, prosím, zašlete emailem na adresu: michaela.manovska@ocbenetcup.cz.
Pravidla a podmínky pro soutěžící a jezdce:
Soutěžící/jezdec prohlašuje že:
- informace uvedené v přihlášce jsou úplné a správné, a že jezdec dosahuje úrovně nezbytné pro profesionální závodění;
- vozidlo používané během podniků je v perfektním technickém i optickém stavu a po všech stránkách je v souladu s Technickým předpisem;
Soutěžící/jezdec dále svým podpisem potvrzuje, že:
- zná Sportovní OC BENET CUPu 2019, pravidla uvedená v této přihlášce
- tyto PŘEDPISY uznává jako závazné pro něj i ostatní zúčastněné a že tato pravidla a předpisy jsou s jeho souhlasem součástí smluvního
vztahu s BENET HOLDING s.r.o.;
- PROMOTÉR, jeho vedení, ředitel Sportovního podniku jsou oprávněni udělovat penalizace za porušení výše uvedených pravidel, Zvláštních
a Prováděcích ustanovení.
Registrace
PROSÍM, ZAŠKRTNĚTE:
Registrace pro závodní sezónu 2019 činí 10 000,- CZK + 21% DPH.
Startovné na jeden Sportovní podnik v případě pronájmu vozu činí 35 000,- CZK + 21% DPH
Startovné na jeden Sportovní podnik v případě účasti s vlastním vozem činí 8 000,- CZK + 21% DPH.
Registrace je platná pouze po uhrazení celé částky startovného.
Kalendář sportovních podniků 2019
PROSÍM, ZAŠKRTNĚTE:
08/04/2019
Autodrom Most (CZE)
09/05/2019
Autodrom Most (CZE)
Prohlášení účastníka, jezdce a spolujezdce o vyloučení odpovědnosti
Účastnící se podniků účastní na vlastní riziko. Účastníci přijímají občanskoprávní a trestní odpovědnost za každého z nich, za používaná vozidla a škody jimi
způsobenými, není-li dohodnuta výjimka o odpovědnosti. Soutěžící a jezdci se podáním přihlášky vzdávají nároku na náhradu škod vzniklých v souvislosti
s konáním podniků a to vůči:
- Promotérovi,
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autoritám, pořadateli, činovníkům a komisařům, majitelům závodních okruhů, závodním službám a všem dalším osobám podílejícím se na organizaci
sportovního podniku, s výjimkou případů újmy na životě, těle či zdraví nebo úmyslného či nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující se i na zákonného
zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí a s výjimkou jiných škod vyplývajících z úmyslného či hrubě nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující
se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí.

Dále vůči:
- ostatním účastníkům (soutěžící, jezdci, spolujezdci), jejich asistentům, vlastníkům jiných vozidel,
- vlastnímu soutěžícímu, vlastnímu jezdci (jiné zvláštní dohody mezi soutěžícími, jezdci, spolujezdci mají přednost) a jejich asistentům se vzdávají jakýchkoliv
nároků na náhradu škody v souvislosti se závoděním (neměřený trénink, měřený trénink, warm-up, závod), s výjimkou případů újmy na životě, těle či zdraví
nebo úmyslného či nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí a s výjimkou jiných
škod vyplývajících z úmyslného či hrubě nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí.
Souhlas s omezením odpovědnosti nabývá platnosti pro všechny zúčastněné strany doručením přihlášky. Vzdání se odpovědnosti se vztahuje na jakékoliv
právní nároky, zejména těch týkající se náhrady škod vzešlých ze smluvní a mimosmluvní odpovědnosti a na právní přečiny.
Konkludentní odpovědnost zůstává výše zmíněnou klauzulí o vzdání se odpovědnosti nedotčena.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se
zpracováváním osobních údajů společnosti BENET HOLDING s.r.o., Do Čertous 2622/14, Praha 9, 19300, Česká republika, (dále také jen „správce“) pro:
a) Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.
b) Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem
a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle
ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména prostřednictvím subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Tento
souhlas je udělen na dobu trvání pohárového seriálu.
Jezdec/soutěžící/majitel vozidla má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí
informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu
tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li jezdec/soutěžící/majitel
vozidla, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od
správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.
Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále souhlasím, aby správce nebo jím pověřená osoba, zejména společnost BENET HOLDING
s.r.o., využívali podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak výrobků a služeb
správce, tak i jiných subjektů, zejm. obchodních partnerů správce.
Místo:

Datum:

Podpis jezdce:

Podpis zákonného zástupce je nutný pro jezdce, kteří nedosáhli plnoletosti.
Jméno zákonného zástupce hůlkovým písmem:

Podpis zákonného zástupce jezdce:

Místo:

Podpis soutěžícího:

Datum:

Vzdání se nároků majitelem vozidla
Pokud soutěžící či jezdec nejsou zároveň vlastníkem vozidla, jsou povinni zajistit, aby majitel vozidla vyplnil a podepsal vzdání se odpovědnosti uvedené
níže na této straně.
PROSÍM ZAŠKRTNĚTE.
Potvrzuji, že:
jezdec je vlastníkem/provozovatelem vozidla
soutěžící je vlastníkem/provozovatelem vozidla
jezdec ani soutěžící NEJSOU vlastníkem/provozovatelem vozidla
V případě, že prohlášení není podepsáno vlastníkem vozidla, daný soutěžící a jezdec se vzdávají jakýchkoliv nároků souvisejících s vozidlem vůči
osobám a subjektům uvedených v Prohlášení výše, s výjimkou případů újmy na životě, těle či zdraví nebo úmyslného či nedbalostního zanedbání
povinnosti vztahující se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí a s výjimkou jiných škod vyplývajících z úmyslného či hrubě
nedbalostního zanedbání povinnosti vztahující se i na zákonného zástupce nebo agenta zastupujícího skupinu lidí.
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Vzdání se nároků se vztahuje i na nároky vůči ostatním účastníkům (soutěžící, jezdci, spolujezdci), jejich asistentům, vlastníkům jiných vozidel, vlastnímu
soutěžícímu, vlastnímu jezdci (jiné zvláštní dohody mezi soutěžícími, jezdci, spolujezdci mají přednost) a jejich asistentům, pokud jde o náhradu škody
v souvislosti se závoděním (neměřený trénink, měřený trénink, warm-up, závod) a na nároky náhradu škody vůči jiným osobám a subjektům v souvislosti
s konáním podniku.
Vzdání se nároků majitele vozidla:
Vyplnit pouze v případě, když soutěžící ani jezdec nejsou majitelem vozidla.
Tímto souhlasím s účastí mého vozidla, blíže popsaného v této přihlášce, v podnicích šampionátu OC BENET CUP 2019 a souhlasím se vzdáním se
nároků na náhradu škody jakékoliv povahy vzniklé v souvislosti s konáním těchto podniků, vůči všem osobám a subjektům zmíněným výše.
Omezení odpovědnosti nabývá platnosti směrem ke všem účastníkům s přijetím přihlášky BENET HOLDING s.r.o.
Místo:

Datum:

Jméno majitele vozidla hůlkovým písmem:

Podpis majitele vozidla:
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