
WM-E 7h Le Slovakiaring - vytrvalostní závod týmů  
 
Agentura WildMotors.cz ve spolupráci se Slovakia Ring Agency připravila velmi zajímavý podnik ve dnech 29.7.2016  - 
31.7.2016.  
 
BUDEME ZÁVODIT V TĚCHTO KATEGORIÍCH: 
 
Supersport 
Do této kategorie budou zařazeny všechny motocykly o objemu: 
dvouválce o objemu do 850ccm, čtyřdobé 
tříválce o objemu do 680ccm, čtyřdobé 
čtyřválce o objemu do 640ccm, čtyřdobé 
 
Superbike 
Do této kategorie budou zařazeny všechny motocykly o objemu: 
dvouválce o objemu nad 850ccm, čtyřdobé 
tříválce o objemu nad 680ccm, čtyřdobé 
čtyřválce o objemu nad 640ccm, čtyřdobé 
 
Zúčastnit se mohou minimálně 3 členné týmy. Podmínkou pro klasifikaci je, aby každý člen týmu odjel min. 1 kolo. Tým 
pro tento závod používá pouze jeden společný transpondér (předem nahlášený při registraci do závodu), v případě 
pochybení a použití jiného transpondéru je tým diskvalifikován. Pokud je v týmu 1 motocykl kategorie SBK je celý tým 
zařazen automaticky do této kategorie. Kvalifikace probíhá v časovém úseku dle rozpisu jízd. Pro sestavení startovního 
roštu závodu se bere v potaz nejlepší čas dosažený na nahlášeném transpondéru! Maximální kapacita startovního roštu 
je 55 týmů. Pokud bude v kvalifikaci více týmů než je propustnost dráhy postoupí do závodu pouze 55 nejrychlejších 
týmů. 
 
Všechny ostatní technické a organizační procedury se řídí dle pokynů promotéra. 
(http://www.wildmotors.cz/cs/content/25-wildmotors-cup-wmec) 
 
Časový harmonogram akce: 
 
Pátek 29.7.2016  
- Volné tréninky - 2 x 20 min. 
- Kvalifikační tréninky - 4 x 20 min.   
 
 
Sobota 30.7.2016 
- Warm up - 1 x 15 min. 
- Závod - 7h 
 
Neděle 31.7.2016 
- Volné tréninky - 6 x 20 min. 
 
V ceně startovného pro závodníka je již 1x víkendová vstupenka na akci TRUCK ARENA, která probíhá souběžně s akcí na 
okruhu (každou další vstupenku je možnost dokoupit v předprodeji za 10 EUR - prostřednictvím www.slovakiaring.sk 
nebo na místě za 12 EUR) 
Informace o akci TRUCK ARENA lze získat na: http://www.slovakiaring.sk/novinky/detail/truck-arena/ 
 
Cena za pronájem transpondéru je 15 EUR / den = jezdci platí přímo na místě v RACE OFFICE  
 
 
Každý účastník akce WILDMOTORS dostává na ruku pásku (jiné barvy než na akci TRUCK ARENA) 
Pásky budou vydávány na bráně při vstupu do areálu - zajišťuje SLOVAKIA RING Agency.  
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