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Propozice  ROKCUP CZ 2019 
 

1. Všeobecná ustanovení: 

Pohár ROKCUP CZ 2019 vypisuje McSUP s.r.o., Jílovišťská 64,15531 Praha 5. 

Sportovní a technické řády podléhají schválení Komise kartingu AČR a jsou v souladu 

se všemi obecnými řády pro karting. 

 

2. Řády a předpisy 

Jsou platné následující předpisy a řády platné v daném roce: 

A) mezinárodní řády CIK-FIA 

B) národní sportovní a technické řády Komise kartingu AČR 

C) závazné předpisy = propozice + technický řád, vydané promotérem, schválené 

Komisí kartingu AČR 

D) zvláštní ustanovení jednotlivých závodů a prováděcí ustanovení vydaná pořadateli 

jednotlivých závodů 

    

3. Účastníci 

3.1. Pohár ROKCUP CZ 2019 je vypsán pro jezdce, vlastnící platnou licenci kartingu 

 

3.2 Pohár ROKCUP CZ 2019 je vypsán v následujících kategoriích: 

 - JUNIOR ROK a SENIOR ROK pro jezdce, kteří v daném roce dosáhnou 11 let a 

starší, s motokárou specifikace JUNIOR ROK (s restriktorem výfuku, min.váha 

145kg) a jezdce kategorie ROK SENIOR, s motokárou specifikace SENIOR ROK (bez 

restriktoru výfuku, min. váha 160kg) 

- ROK.CZ pro jezdce, kteří v daném roce dosáhnou 14 let a starší. s motokárou 

specifikace ROK.CZ (motor VORTEX Rok 125cc, min. váha 170kg) 

 

3.3. Právo startu obdrží jezdec na základě odevzdané přihlášky do závodu nejpozději při 

formální přejímce a zaplaceného vkladu. V rámci jednoho závodu mohou jezdci 

startovat pouze v jedné kategorii ROKCUP CZ 2019. 

 

3.4. Jezdcům jednotlivých kategorií ROKCUP CZ 2019 budou pro potřebu identifikace 

přidělena pořadatelem startovní čísla. 

- Všem jezdcům budou rezervována a na základě jejich žádosti přednostně přidělena 

čísla, které používali v seriálu ROKCUP CZ 2018, pokud o jejich přidělení projeví 

zájem nejpozději do 28.2.2019 (písemně na adrese organizátora nebo mailem na 

adrese cemper@mcsup.cz, případně telefonicky 774791000).   

 

4. Systém závodů 

4.1. Seriál poháru ROKCUP CZ 2019 se skládá z šesti vypsaných pohárových závodů. 

V rámci každého závodu se uskuteční 3 samostatně bodované jízdy.  

4.2. Kategorie JUNIOR ROK, SENIOR ROK a ROK.CZ budou startovat společně a jejich 

pořadí bude v rámci třídy vyhlášeno samostatně. 

 

5. Hodnocení 

5.1. Hodnocení seriálu se řídí sportovním řádem platným pro seriál Czech Kart Open 2019 

 

6.  Kalendář závodů 2019 
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 Je určen kalendářem seriálu Czech Kart Open 2019. 

 

7. Jízdy 

7.1.  Časový rozvrh závodu bude uveden ve zvláštním ustanovení závodu. 

 

8. Odměny 

8.1.  Odměnu obdrží první tři jezdci všech kategorií v každém závodě, kterého se zúčastní = 

alespoň do jedné bodované jízdy závodu odstartují nejméně 3 jezdci.  

8.2.  První jezdec v celkovém hodnocení ROKCUP CZ 2019 kategorie JUNIOR ROK získá 

přednostní právo  účasti v mezinárodním finále VORTEX ROK CUP 2019 v kategorii 

JUNIOR ROK. V případě odmítnutí účasti některým z nominovaných jezdců, přejde 

toto právo na jezdce na dalším místě pořadí celkového hodnocení. 

8.3.  První jezdec v celkovém hodnocení ROKCUP CZ 2019 kategorie SENIOR ROK získá 

přednostní právo  účasti v mezinárodním finále VORTEX ROK CUP 2019 v kategorii 

ROK SENIOR. V případě odmítnutí účasti některým z nominovaných jezdců, přejde 

toto právo na jezdce na dalším místě pořadí celkového hodnocení. 

8.4.  První jezdec v celkovém hodnocení ROKCUP CZ 2019 kategorie SENIOR ROK 

splňující pravidla kategorie ROK EXPERT (dosažený věk 32 let / váha min.85kg) 

získá přednostní právo  účasti v mezinárodním finále VORTEX ROK CUP 2019 

v kategorii ROK EXPERT. V případě odmítnutí účasti některým z nominovaných 

jezdců, přejde toto právo na jezdce na dalším místě pořadí celkového hodnocení. 

8.5.  Práva startu v mezinárodním finále VORTEX ROK CUP 2019 mohou využít pouze 

jezdci splňující věková omezení pro mezinárodní finále, startující v ROKCUP CZ 

2019 výhradně s českou národní nebo českou mezinárodní licencí, mající českou státní 

příslušnost.   

 

9. Práva 

9.1. Všechna autorská práva reklamní, televizní, rozhlasová, filmová a internetová si 

vyhrazuje organizátor ROKCUP. 

 

10. Platnost rozhodnutí 

10.1. Organizátor ROKCUP  si vyhrazuje právo rozhodnutí při eventuálních sporech. 

 

11. Změny 

11.1. Organizátor ROKCUP  si vyhrazuje právo změny či doplnění závazných předpisů 

nebo kalendáře seriálu. Tyto změny podléhají schválení Komise kartingu AČR. 

 

12. Práva a povinnosti účastníků 

12.1. Soutěžící a jezdci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí a nesou samostatnou 

občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost za všechny škody způsobené jimi 

používanými vozidly a také jimi samotnými. Soutěžící a jezdci se podáním přihlášky 

zříkají nároků úhrady škody, které vzniknou v souvislosti s uspořádáním závodů a sice 

proti: 

- CIK-FIA 

- Autoklubu České republiky 

- Komise kartingu AČR 

- organizátorovi ROKCUP. 

- pořadateli jednotlivých závodů 

- delegovaným činovníkům a osobám spojeným s pořádáním závodů 

- vlastníkům trati 
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- stavební konstrukci trati, jakož i škodám, které budou způsobeny povrchem trati a 

veškerého příslušenství trati 

- veškerému pomocnému personálu a službě výše uvedených osob a míst 

- jiným účastníkům závodů, jejich pomocníkům, držitelům jiných vozidel 

-    vlastním soutěžícím, vlastním jezdcům a pomocníkům 

 

12.2. Účastníci mají povinnost uzavřít úrazovou pojistku pro karting a pojištění 

odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na uzavřených tratích v souladu 

s pravidly definovanými Komisí kartingu AČR. 

 

13. Soudní příslušnost 
13.1. Pokud by se některý z účastníků Poháru ROKCUP CZ 2019 rozhodl své domnělé 

nároky vůči promotérovi (a to i přes vyloučení jeho zodpovědnosti v Závazných 

předpisech) uplatnit soudně, musí tak učinit u Okresního soudu pro Prahu 5. 

 

Organizátor  ROKCUP :     

McSUP s.r.o., Jílovišťská 64, 15531 Praha 5, tel. 774 791 000 , cemper@mcsup.cz   
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