
Akce sQs and friends 2010
Trackmania United Forever + autodráha

Kdy a kde: 10.7.2010 Česká Třebová - Sportklub Drumel.

Startovné je 100 Kč a umožňuje účast v obou závodech (uhrazeno na místě).

Přihlášení  do  závodů  je  nutné  potvrdit  předem,  nahlášením  loginu  a  nicku  v  TMuf  Kubymu 
s potvrzením účasti na závodech. Počet závodníků je omezen na 32.

Přihlásit se budete moci od 1.6.2010 na http://akce.trackmania.cz/

Účast na samotné akci, srazu všech trackmaniaků je volná!!!

Prezentace od 9:00 do 10:00 hod. (Organizátoři dorazí po 8:00).

Od 10:00 do 10:30 přivítání, seznámení a upřesnění informací o průběhu obou závodů.

Předpokládaný průběh závodů na autodráze
Od 10:00 po rozstřelu v TMuf se přesouvá první čtveřice na autodráhu
Od 11:00 do 18:00 závody na autodráze
V 18:00 vyhlášení pořadí
Od 18:00 do 22:00 volná zábava.

Předpokládaný průběh závodů v TMuf
Od 10:00 rozstřel v TMuf – TimeAttack, náhodně vybraná trať.
Od 11:00 do 18:00 závody v TMuf
V 18:00 vyhlášení pořadí
Od 18:00 do 22:00 volná zábava.

Rozlosování do skupin dle pořadí při rozstřelu.

Časy uvedené výše se mohou během dne měnit, děkujeme za pochopení.
Pravidla závodu na autodráze.
Po rozlosovaní se pojede na 3 kola. Kdo vypadne končí. Body 1. 4b, 2. 3b, 3. 2b, 4. 1b, nedojetí 0b.
Celkový vítěz bude jezdec s nejvyšším součtem bodů ze všech jízd.

Upřesnění pravidel a systému závodu bude v průběh zahřívacích kol.
Pravidla závodu v TMuf. – (Ovladače, sluchátka a oblíbenou klávesnici klidně vezměte sebou.)
Jede se vyřazovacím způsobem po čtyřčlenných skupinách v A části pavouka (finále dvoučlenné), 
vždy postoupí první dva dál do A části pavouka (finále A části pavouka dvoučlenné ). Jede se vše 
kromě stadionu (ten je nahrazen autodráhou ).

Admin a rozhodčí je Kuby a jeho rozhodnutí je neměnné a bez odvolání!

Dotazy a přesné informace o akci můžete dostat na číslech:
ICQ Miťo (SRCArrows) – 559940454
ICQ Kuby - 342742772

Místo konání: Sport klub, U Koupaliště 2092, 560 02 Česká Třebová

Cesta z nádraží – viz odkaz

Možnost ubytování pro vzdálené návštěvníky:

http://drumel.trebova.info/

http://akce.trackmania.cz/
http://drumel.trebova.info/
http://www.mapy.cz/?query=#x=137702528@y=135315040@z=15@mm=FP@ax=137694848@ay=135320128@at=Tak%20tady%20to%20je%20@ad=Tak%20tady%20to%20je@sa=r@st=r@srq=route(fast,toll):bezru%C4%8Dovo%20n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD,%20%C4%8Desk%C3%A1%20t%C5%99ebov%C3%A1%3Eu%20koupali%C5%A1t%C4%9B,%20%C4%8Desk%C3%A1%20t%C5%99ebov%C3%A1
http://www.mapy.cz/?query=#x=137694464@y=135319600@z=16@mm=FP@ax=137694880@ay=135320192@at=Tak%20tady%20to%20je%20@ad=Tak%20tady%20to%20je
http://src.ceskatrebova.com/


A takhle to vypadá na autodráze, okruh má 62,4 metrů.

*Podrobnosti o průběhu TMuf závodů budou zveřejněny na základě přihlášek.

Ceny pro vítěze věnoval herní e-shop gameoutlet.cz.

Téma věnované srazu ve fóru na http://trackmania.cz/: http://forum.trackmania.cz/viewtopic....3481
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