
Důležité informace pro jezdce VVL-Grosskopf Steelpro Cup 2014 

Účast jezdce: v 18. ročníku VVL-Grosskopf Steelpro  Cupu je maximálně zaměřená na spokojenost 

všech jezdců a pořadatelů, zabezpečení závodů (zdravotnictví, rovnání dráhy, kropení, pojištění 

závodu, ochrana jezdce v případě problému pořadatele a hodnotné ceny na vyhlášení). 

Registrace čísel na www.VVMX450.eu, čísla platí pro KVK, VVL. 

Jezdec si může vybrat jak se přihlásí na tento seriál závodů. 

Přihláška,technická karta-celoroční 

1.možnost- stáhněte námi nabízenou přihlášku a tech. kartu a zašlete ji poštou s žádostí o licenci na 

adresu: Václav Vizinger,Luby 281 ,339 01 Klatovy 

Tato přihláška a technická karta bude sloužit na přihlášení se do závodů na celý rok na všechny 

závody,bude založena a v případě jakýchkoliv problémů vydána jezdci  

2.možnost-jezdec se může přihlásit přímo na závodě(celoroční přihláškou) 

 

Info pro novou třídu AMATÉR OPEN 

-přihláška a technická karta je stejná jako u ostatních tříd (stáhněte na stránkách-

www.VVMX450.eu) – zašlete poštou 

-účast jezdců je možná dle řádů AČR tj. věk jezdců ,obsah motorky a výstroj jezdce a další 

info viz. řády AČR, info na – www.autoklub.cz 

-třídu AMATÉR je možno jet na AČR revers jednodenní (tj. jezdec nemusí mít licenci) 

-dále na licenci ČAM +revers jednodenní AČR 

-dále na celoroční licenci AČR C s označením od SMS Praha(C AMATÉR - napsáno na licenci) 

 - cena licence  bude na přání sponzora pro tuto třídu za 200,-- Kč 

O licenci C AČR může žádat pouze jezdec dle podmínek účasti v AMATÉR třídě a to 

(začátečník a jezdec malou výkonností) 

 

Ceny licencí AČR 2014 (vydává SMS Praha AČR 

Václav Vizinger,Luby 281 ,339 01,tel:739 088 682,web. stránky:www.VVMX450.eu) 

- Ceny jsou uvedeny v Kč: 

  licence C -   800,--     - třída HOBBY, OPEN, 125 HOBBY  

  licence  B - 1000,--      - OPEN,Veterán-třídy 

  licence M -   500,--    - do 12 let děti-50,60,85 třídy 

  licence   A - 2000,--     - A národní-licence- dospělí 

  licence AMEZ - 3000,--   - mezinárodní licence -dospělí 

  licence C  -   200,--   - třída amatér(cena licence je s dotací    

600kč od sponzora třídy) 

V případě, že budete žádat o finančně zvýhodněnou licenci C AČR pro třídu Amatér,napište  

prosím poznámku licence pro jezdce Amatér 

 



Dále Vám  nabízíme možnost pro případ, že  nechcete mít žádnou výše nabízenou licenci, startovat na 

našich závodech na jednodenní revers AČR (možno použít pro všechny třídy, revers musí obsahovat 

potvrzení lékaře) 

Doporučuji všem jezdcům účastnit se závodů, které Vás, jezdce, budou právně bránit  i v případě 

takového problému, za který nemůžete. Právě řády a pravidla, předem daný pořadatel, licence a 

pojištění Vás chrání při vzniklých problémech.  

 

Slavnostní vyhlášení VVL-Grosskopf Steelpro Cupu 2014 

Slavnostní vyhlášení proběhne při posledním závodě v Tupadlech u Klatov  ve vytápěném velkém 

catering stanu. 

Program:  zahájení slavnostním ohňostrojem, začátek v 18.30 h 

- po dopočtení výsledků seriálu , od 19:00 bude následovat slavnostní program  vyhlášení celého 

seriálu VVL-Grosskopf Steelpro Cupu 2014 

- přestávky nám zpestří vystoupení kapely a doprovodný program  

- novinkou bude losování ceny pro jezdce, kteří se účastnili seriálu (každý jezdec,který se účastní 

seriálu VVL- Grosskopf Steelpro  Cup 2014 bude na konci roku při vyhlášení v Tupadlech zařazen do 

losování o hodnotnou cenu, která mu bude zde předána) 

- firma Grosskopf Steelpro Tupadly daruje ceny na celkové vyhlášení v hodnotě Kč 40 000,--. Jezdci se 

mohou těšit i na ceny od ostatních sponzorů seriálu. 

Další velkou podporou našeho seriálu pro letošní rok bude Automotoklub Klatovy s předsedou Jiřím 

Valentou, který se také bude podílet na závodech a to hlavně v Tupadlech u Klatov. 

 

Těšíme se na Vaši účast při 18. ročníku VVL – Grosskopf Steelpro Cupu 2014! 

 

Veškeré informace najdete na : www.VVMX450.eu 

 

Václav Vizinger 


