PROPOZÍCIE
ESET V-4 2019
1.ÚVOD
Spoločnosť̌ RACING TREVOR, Rovinka 596, 900 41 Rovinka, Slovenská
republika a spoločnosť Křenek Motorsport s.r.o., Revoluční 246, 25064 Měšice,
Česká republika (ďalej len usporiadateľ̌) vyhlasuje pre rok 2019 seriál pretekov
automobilov na okruhu s názvom ESET V-4 (ďalej len „V4“ )
2. PLATNOSŤ PREDPISOV A PORIADKOV
V4 sa riadi nasledujúcimi predpismi a poriadkami v platnom znení:
- Medzinárodnými športovými predpismi FIA (ďalej len MSP)
- Predpisom FIA CEZ
- Národnými športovými predpismi SAMŠ (ďalej len NSP)
- Štandardnými propozíciami pretekov automobilov na okruhoch 2019 (SP PAO)
- Zvláštnymi ustanoveniami jednotlivých podnikov
- Propozíciami seriálu pretekov V4
- Technickým predpisom seriálu pretekov V4
- Technickým predpisom jednotlivých pohárových vozidiel (TWC)
3. VŠEOBECNE ZÁVÄZKY
Všetci jazdci, súťažiaci, činovníci a ďalší účastníci V4 sa zaväzujú, menom
svojim, svojich zamestnancov, jednateľov a zástupcov dodržovať̌ všetky
ustanovenia, predpisy a poriadky a nariadení platných pre tento seriál pretekov
na okruhoch.
4. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
a) Je zodpovednosťou súťažiaceho zaistiť̌, že všetky osoby spadajúce pod jeho
prihlášku dodržujú počas celej doby podniku ustanovenia MSP, SP PAO, NSP,
Propozícii V4, technických predpisov V4 a jej príloh a doplnkov, zvláštnych,
alebo priebežných ustanovení. Ak sa súťažiaci nemôže osobne zúčastniť̌
podniku, musí písomné určiť̌ svojho zástupcu.
b) Súťažiaci muší zaistiť̌, že jeho vozidlá vyhovujú podmienkam zhodnosti,
spôsobilosti a bezpečnosti po celú dobu podniku.

c) Pristavením vozidla na technickú prebierku súťažiaci prehlasuje, že vozidlo
zodpovedá technickým predpisom.
d) Všetky osoby, ktorých sa akýmkoľvek spôsobom dotýka prevzaté vozidlo,
rovnako ako osoby prítomné v boxoch paddocku, boxovej uličke, alebo na trati,
musia po celu dobu podniku nosiť̌ príslušné označenie.
e) Súťažiaci sú zodpovední za chovanie jazdcov, mechanikov, a svojho
doprovodu. Rovnako sú zodpovední za to, že budú sledovať informácie, ktoré
organizátor zverejní na určenom mieste.
f) Súťažiaci sa zaväzujú, že budú udržovať vozidlá v náležitom stave a poriadku
tak, aby svojim vzhľadom nepoškodzovala image V4.
g) Súťažiaci a jazdci, vrátané mechanikov a všetkých členov doprovodu sa
zúčastnia pretekov na vlastne nebezpečenstvo. Nesú samostatnú
občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť̌ za všetky škody spôsobené nimi
a nimi používanými vozidlami, pokiaľ̌ nebude rozhodnuté inak.
h) Organizátor môže prispôsobiť jednotlivé ustanovenia týchto Propozícii daným
podmienkam podniku formou Zvláštnych ustanovení, alebo Priebežných
ustanovení jednotlivých podnikov.
5. KALENDÁR PRETEKOV
Seriál pretekov V4 sa bude skladať z jedenástich šprintových pretekov a piatich
vytrvalostných pretekov v priebehu piatich pretekárskych víkendov v
nasledujúcich termínoch:
12.-14.04.

Hungaroring

17.-19.05.

RedBullRing

26.-28.07.

Grobnik

23.-25.08.

Slovakia Ring

11.-13.10.

Hungaroring

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu podniku, alebo jeho zrušenia
bez udania dôvodu a bez akejkoľvek náhrady. Pripadne zmeny budú účastníkom
oznámené písomné.

6. VYPÍSANÉ KATEGÓRIE A TRIEDY
1) GT
GT Open
GT3
GT3 Trophy
GTC
GT4
2) TC-3.500 ccm (Touring Cars Supercharged)
D4-3.500 ccm
D4-2.000 ccm
D4-1.600 ccm
3) TWC
TWC1: Renault Clio IV Cup
TWC2: Renault Clio III Cup
TWC3: Chevrolet Cruze Cup
TWC4: Renault Twingo Cup
TWC5: Mazda MX5 Cup
7. PRIHLÁŠKY
Pre V4 sú vypísané poháre „Šprint“ a „Endurance“. Do absolútneho poradia sa
započítavajú všetky výsledky šprintov a vytrvalosti.
Prihlásenie do seriálu:
- Záujemca sa prihlási online na www.eset-v4.com;
- Organizátor potvrdí záujemcovi prijatú prihlášku do seriálu. Súťažiaci vyplnením
prihlášky a svojim podpisom vstúpi s organizátorom do zmluvného vzťahu;
- Akákoľvek komunikácia prebieha výhradne medzi súťažiacim a organizátorom
Podmienky prihlásenia do V4: Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odovzdá
organizátorovi prihlášku do seriálu pretekov V4 sa stane súťažiacim po
akceptovaní prihlášky organizátorom. Dokladom o vzniku právneho vzťahu medzi
organizátorom a súťažiacim sú prihlášky ktoré súťažiaci dostane od organizátora
podpísané. Súťažiaci prihlasuje jazdca do seriálu pretekov. Súťažiaci je
partnerom organizátora pre vybavovanie akých kôl vek záležitosti tykajúcich sa
pretekárskeho týmu súťažiaceho. Súťažiaci je zodpovedný za jednanie
(chovanie) všetkých členov týmu počas celej sezóny Pre účasť̌ v pohári musí
mať súťažiaci a jazdec platnú národnú alebo medzinárodnú licenciu vydanú
SAMŠ nebo ASN, ktorá je členom FIA na preteky na rok 2019.
- Prihlášky do seriálu pretekov V4 podáva súťažiaci.

Pre zadanie štartovnej listiny do programu pretekov je nutné nahlásiť̌ zmenu
jazdca okamžite, potom je možné zmeniť̌ jazdca až do termínu ukončenia
technickej prebierky preteku. Zmenu jazdca predkladá súťažiaci písomnou
formou.
Jazdec je povinný štartovať v predpísanom oblečení v súlade s NSP 2019.
Prihláška do V4 nezbavuje súťažiaceho povinnosti riadne sa prihlásiť̌ do
jednotlivých pretekov u ich usporiadateľov.
Prihlášky do jednotlivých závodou možno podať online na na www.eset-V4.com
8. PODMIENKY ÚČASTI:
Aby bol súťažiaci zaradený do V4, musí splniť̌ nasledujúce podmienky:
- Riadne sa prihlásiť do V4
- Dodržať̌ vyhradené reklamné plochy a umiestnenie predpísaných reklám
- Riadne sa prihlásiť k jednotlivým pretekom
9. VOZIDLÁ
V pohároch V4 budú hodnotené iba vozidlá vypísaných tried a kategórií
zodpovedajúce technickým predpisom V4 (príloha 2 týchto Propozícii)
10. POVINNÉ REKLAMY
a) Z rozhodnutia organizátora sú súťažiaci povinný umožniť umiestnenie
povinných reklám sponzorov seriálu na svoje vozidlá, podľa obrázkov.
b) Súťažiaci dostane jednu úplnú sadu povinných reklám na každé prihlásené
vozidlo zdarma. Ak bude v priebehu sezóny súťažiaci potrebovať̌ ďalšie reklamy,
dostane ich od organizátora na základe objednávky za úhradu.
c) Vozidlá, ktoré nebudú označené povinnými reklamami, nebudú v pohári V4
hodnotené.
11. ADMINISTRATÍVNA PREBIERKA
- sa riadi podľa platných SP PAO
12. TECHNICKÁ PREBIERKA
- sa riadi podľa platných SP PAO
13. ROZPRAVA
- sa riadi podľa platných SP PAO

14.VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ
- sa riadi podľa platných SP PAO
15. PRERUŠENIE KVALIFIKAČNYCH TRÉNINGOV
- sa riadi podľa platných SP PAO
16. ŠTARTOVY ROŠT A ŠTARTY PRETEKOV
- sa riadi podľa platných SP PAO
17.ŠTARTOVNÉ PROCEDÚRY
- sa riadi podľa platných SP PAO
18. PRETEKY
- sa riadia podľa platných SP PAO
Dĺžka pretekov:
Dĺžka preteku „Šprint“:

2x 25 min
3x 25 min (Hungaroring 4.-6.10.)

Dĺžka preteku „Endurance“:

1x 60 min
1x 120 min (Slovakiaring 23.-25.08.)

19. INCIDENTY A PENALIZÁCIE
- sa riadia podľa platných SP PAO
20. UZATVORENÉ PARKOVISKO – PARC-FERME
- sa riadi podľa platných SP PAO
21. HODNOTENIE
Seriál pretekov V4 je usporiadaný v piatich pretekárskych víkendoch
(podnikoch). Body budú prideľované samostatne vo všiach triedach preteku
„Šprint“ i „Endurance“.
Na základe klasifikácie jednotlivých pretekov budú vyhodnotené výsledky
jednotlivých pretekov V4 a celého seriálu tak, že budú započítavaní iba jazdci
ktorí štartovali na vozidlách vypísaných kategórií a do V4 sa riadne prihlásili a

splnili podmienky prijatia podľa bodu 7 týchto Propozícii.
Každý podnik pozostáva z dvoch* samostatných pretekov v kategóriách „Šprint“
a jedného** preteku „Endurance“. Do absolútneho hodnotenia budú započítané
body zo všetkých pretekov daných podnikov.
* troch (Hungaroring 4.-6.10.)
** dvoch (Slovakiaring 23.-25.08.)
V každom preteku budú jazdcom pridelené body vo všetkých vypísaných
triedach podľa nasledujúcej tabuľky:
Umiestnenie / body:
1 / 20b , 2 / 15b, 3 / 12b, 4 / 10b, 5 / 8b, 6 / 6b, 7 / 4b, 8 / 3b, 9 / 2b, 10 / 1b
(minimálne 6 štartujúcich)

1 / 10b , 2 / 7,5b, 3 / 6b, 4 / 5b, 5 / 4b, 6 / 3b, 7 / 2b, 8 / 1,5b, 9 / 1b, 10 / 0,5b
(minimálne 3 štartujúci)
Do celkového poradia V4 sa jednotlivým jazdcom započítavajú všetky výsledky
usporiadaných pretekov. Pokiaľ̌ by bol jazdec z niektorého preteku
diskvalifikovaný (vylúčený), započítava sa do celkového hodnotenia s nulovými
bodmi.
V prípade, že budú po uzatvorení výsledkov viac jazdcov s rovnakým počtom
bodov, bude o konečnom poradí rozhodnuté takto:
a) Podľa počtu lepších umiestnení vo všetkých organizovaných pretekoch
b) Podľa lepšieho umiestnenia v poslednom pretěku
22. KLASIFIKÁCIA
Nasledujúci jazdci budú vyhlásení víťazi tried V4 Cupu:
Vodič, ktorý získal najviac bodov (v každej triede) v šprinte
Vodič, ktorý získal najviac bodov (v každej triede) v endurance
Nasledujúci jazdci budú vyhlásení víťazi kategórií V4 Cupe:
Vodič, ktorý získal najviac bodov (v každej kategórii) v šprinte

Vodič, ktorý získal najviac bodov (v každej kategórii) v endurance
Nasledujúci jazdci budú vyhlásení absolútnymi víťazi V4 Cupe:
Vodič, ktorý získal najviac bodov (v každej kategórii) v šprinte a v endurance
Nasledujúci jazdec bude vyhlásený šampiónom V4 Cupe:
Vodič, ktorý získal najviac bodov v šprinte a v endurance
V prípade, že v konečnom výsledku skupiny alebo kategórie bude menej ako 6
vodičov, bude vyhlásený za neplatný.
23. POHÁRE ZA UMIESTNENIE A VYHLÁSENIE
Hneď po ukončení daných pretekov všetkých kategórii a tried sú prví traja jazdci
povinní dostaviť sa v predpísanom ustrojení ku stupňu víťazov, kde prebehne
neoficiálne vyhlásenie výsledkov. Podkladom pre vyhlásenie jazdcov, sú
výsledky daných pretekov. Účasť jazdcov na vyhlásení víťazov je povinná.
Pokiaľ dôjde pri vydaní oficiálnych výsledkov jednotlivých pretekov ku zmene
poradia na prvých troch miestach, sú jazdci, ktorých sa to týka, povinný
neodkladne vrátiť organizátorovi ceny, ktoré dostali pri dekorovaní na stupňoch
víťazov príslušného preteku. Organizátor potom odovzdá ceny jazdcom, ktorý sa
umiestnili na prvých troch miestach podľa oficiálnych výsledkov. Vo
samostatných triedach sa udeľujú poháre pri účasti minimálne piatich jazdcov.
24. PRÉMIE ZA CELKOVÉ HODNOTENIE
V absolútnom celkovom hodnotení V4 budú udeľované vecné ceny.
25. TRESTY
- sa riadia podľa platných SP PAO
26. DODATKY
Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny týchto Propozícii, bez toho, aby
preberal zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody vyplývajúce z týchto
zmien.
27. TV PRENOS
Televízny prenos bude zabezpečovať spoločnosť Violent storm s.r.o.
Počas TV prenosu, vysielaného z kabíny vybraného vozidla, seriálu ESET V4
cup, je tým povinný zabezpečiť umiestnenie informačnej tabuľky, ktorá bude
viditeľná v zornom poli kamery. Tabuľka musí obsahovať logo hlavného sponzora
seriálu, štartovné číslo vozidla a meno jazdca (jazdcov).

28. KONTAKT
Všetky otázky týkajúce sa seriálu pretekov V4 smerujte na nižšie uvedené osoby
a kontakty:
Racing Trevor, Rovinka 596, 900 41 Rovinka, ICO: 42177537,
DIC: SK2023128811 Mail: racingtrevor@racingtrevor.sk Mob: +421 949 203 255
Křenek Motorsport, Revoluční 24, 250 64 Měšice, ICO: 62959875,
DIC: CZ62959875 Mail: info@krenek.cz Mobil +420 602 267 249

