
Akce sQs and friends.
Trackmania United Forever

18.7.2009 v České Třebové.
V Sportklubu Drumel.

Vlezné do těchto závodů je 100 Kč pro oba závody dohromady ( uhrazeno na místě ).
Přihlášení do závodů je nutné potvrdit předem, nahlášením loginu a nicku v TMUF 

Kubymu s potvrzením účasti na závody. Počet závodníků je omezen na počet 32.
Přednost mají členové sQs a zbylé místa obsadí Kuby dle přihlášek.

Záloha 500 copers musí být poslaná zároveň s přihláškou, po účasti na
závodech bude záloha navrácena.

Přihlásit se budete moci po 1.6.2009 na http://akce.trackmania.cz/
Účást na samotné akci, srazu všech trackmaniaků je volná!!!

Prezentace od  9:00  do 10:00 hod. ( Já tam budu od 8:00 pro Ty co dorazí dřív).
Od  10:00 do 10:30  přivítání, seznámení a info  o průběhu obou závodů.

Průběh dění na autodráze.
Od 10:30 warm up na autodráze po čtyř členných skupinách 15 minut ( možná déle dle účasti ).
Od 12:30 do 13:00 poslední přípravy na ostrý závod na autodráze.
Od 13:00 do15:00 samotný závod na autodráze.
Od 15:00 do 15:30 vyhlášení pořadí a předávání cen pro vítěze a několik ostatních míst.
Od 15:30 do 16:00 přeskupení na závod v TMUF.
Pořadí bude dle seznamu.
Průběh dění na TMUF.
Od 10:00 do 15:00 warm up v TMUF ( vždy čtveřice která skončila warm up na autodráze ).
Od 15:00 do 16:00 příprava admina na závod v TMUF.
Od 16.00 do 18:00 ( cca ) závod v TMUF.
V 18:00 vyhlášení pořadí a předávání cen pro vítěze a několik dalších umístění.
Od 18:00 do 22:00 volná zábava.
Rozlosování do skupin dle ranku. 
(Časy uvedené výše se mohou během dne měnit, děkujeme za pochopení).

Pravidla závodu na     autodráze.  
Každý jezdec odjede 2 minuty na každé  barvě (trati), dle určení systému Race Manager, který na konci 
vyhodnotí který jezdec dojel nejdál. ( počet kol a metrů)
( Čas na jednotlivé trati se určí na místě dle závodníků, 2 min. jsou minimum ).
Upřesnění pravidel a systému závodu bude v průběh warm upu.
Pravidla závodu v     TMUF.   – ( Ovladače, sluchátka a oblíbenou klávesnici klidně vezměte sebou. )
Styl závodu určí Kuby.
Moje vize viz níže.
Jede se vyřazovacím způsobem po čtyř členných skupinách v A části pavouka (finále dvoučlenné), vždy 
poustoupí první dva dál do A části pavouka ( finála A části pavouka dvoučlenné ). Jede se vše kromě 
nations.
Třetí a čtvrtý vypadává do B části pavouka kde pojedou opět čtyř členné skupiny ale pouze na dvě 
prostředí, které se po každém postupu mění v tomto pořadí ( bay, coast – desert, snow – island, rally – a 
znovu). Finále B části pavouka také doučlenné.
Celkový vzejde ze dvou vítězů finále ( A a B ). Kde však vítěz finále B musí vítěze finále A porazit dvakrát. 

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) – 462705483
                                                                                                       Icq Kuby                         - 342742772

Další informace viz níže na další straně!!!

http://akce.trackmania.cz/


Místo konání, U koupaliště, Česká Třebová, foto mapa :
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
Cesta z     nádraží:  
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%20
Možnost ubytování pro vzdálené návštěvníky      :  
http://www.drumel.trebova.info/

A takhle to vypadá na autodráze, okruh má 64 metrů.

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