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1. ÚVOD
Úvod
Tato příručka je určena pro budoucí závodníky, jejich rodiče a mechaniky.
Pomůže Vám s řešením nástrah, které mohou při začátcích v tomto sportu
nastat. V tomto textu si přiblížíme kategorii Školní 50, ve které se nejmladší
piloti seznamují s motokárou, závodním prostředím a navazujícími
kategoriemi Baby 60 nebo Easykart 60.

Easykart 50 6-8 let (synonymum Mladí 50 nebo Školní 50)
Cena: 42 229,- Kč S DPH

Easykart 60 7–13 let (do 10 let jako kategorie Easykart 60 Mladí)
Cena: 84 095,- Kč S DPH

Baby 60 7-10 let (možnost výběru různých podvozku a různých motorů)
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Co je motokárový sport?
Je to sport, využívající malé jednomístné čtyřkolové vozidlo s benzínovým
motorem, které se nazývá motokára. Používá se v halách nebo na
otevřených okruzích, přímo určených pro jízdu s motokárou. Do
celosvětového podvědomí se tento druh sportu zapsal jako karting. Je to
plnohodnotná motoristická disciplína, která má své soutěže, své mistry
Evropy a mistry světa. Má své nadšence a fanoušky na celém světě.

Co je to motokára?
Motokára je mále ovšem velmi hbité vozidlo. Existuje mnoho kategorií od
dětských tříd, až po dospělé. Základ každé motokáry tvoří lehký trubkový
rám, kola malého průměru, motokárový motor (pohánějící přes řetěz zadní
osu s koly), dnes obvykle chlazený vodou, volant s přímým řízením,
laminátovou sedačkou, kotoučovými brzdami a plastovými nárazníky. Toto
je stručná charakteristika závodní motokáry v dnešní podobě. Současný
vývoj rámů, motorů a všech ostatních komponent jde stále kupředu. Co
dnes platí v motokárové technice, jako nejnovější zpravidla zanedlouho
bývá všedním dokonce i zastaralým. Každá klíčová komponenta na
motokáře má své "tunery". V Čechách máme několik odborníků na pohonné
jednotky, někteří paří k světové špičce. Máme také dvě české značky, které
se zabývají výrobou motokár.

2. ZÁVODY V ČR
V České republice máme tři kartingové soutěže. Mistrovství České republiky
(MČR), Pohár Autoklubu ČR (PAČR) a Moravský pohár (MP). Pro sezónu
2018 je připraveno 6 závodů MČR a PAČR, které se pojedou dohromady
(novinka pro rok 2018). MP disponuje zpravidla sedmi závody za sezónu.
Dohromady je tedy připraveno 13 závodních víkendů. Závody se jezdí na
tuzemských tratích, ale i třeba v rakouském Bruck an der Leitha.
Všechny z uvedených závodů zaštiťuje Autoklub ČR (dále AČR).

Mistrovství ČR a Pohár AČR
Pro účast je nutné, být držitelem platné závodní licence, a mít také svého
soutěžícího s platnou licencí. Vždy před konkrétním závodem je na
stránkách AČR tzv. zvláštní ustanovení, zkráceně ZU. V ZU se dozvíte
náležitosti, ke konkrétnímu závodu. Naleznete tam také nejzazší termín, pro
odeslání přihlášky do závodu.
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V případě neúčasti na závodě a již odeslané přihlášce postupujte podle
pokynů uvedených v ročence kartingu. V ZU naleznete časový
harmonogram závodu. Zjistíte tam, kdy se dostavit do areálu závodiště.
Zvláště pozor si dejte na tratích, kde se večer zavírá vstup do parkoviště
závodních strojů. Dále máme v ZU čas a místo administrativní přejímky,
technické přejímky, rozpravy a výši všech poplatků, včetně neoficiálního
tréninku. Zvlášť opomíjená věc, je předepsané palivo. Používá se obvykle
Shell V-Power 95, tankovaný z předepsaných čerpacích stanic uvedených
v ZU.

Moravský pohár (MP)
Společně s Moravským pohárem probíhá vždy i Mistrovství Slovenské
republiky. Seriál obsahuje zpravidla 7 závodů. Pro účast na MP, je nutné se
registrovat. Můžete tak učinit v místě závodu nebo elektronicky na
www.moravsky-pohar.cz. Na stránkách Moravského poháru nebo na
stránkách AČR najdete také zvláštní ustanovení ke konkrétnímu závodu.
Benzín pro účast, je možné zakoupit v běžné obchodní síti.
Průběh závodního víkendu
V pátek probíhají celý den tréninky, poplatek se platí zvlášť mimo startovné
(cena cca 1 000,- Kč).
V sobotu jsou na programu opět tréninky a na závěr je měřený trénink
(kvalifikace). V neděli ráno je zahřívací trénink tzv. warm up a dále dvě
finálové jízdy a superfinále. Měřeného tréninku se mohou zúčastnit pouze
jezdci, kteří prošli administrativní a technickou přejímkou, které probíhají
v pátek odpoledne nebo večer popř. v sobotu ráno, přesný čas je vždy
v harmonogramu. Pokud jezdec během měřeného tréninku zajede do

servisní zóny, tak pro něj měřený trénink končí (jezdec, který se vrátí na trať,
bude vyloučen ze závodu). Výchozí pozice, v prvních dvou finálových
jízdách, se odvíjí podle nejlepšího času v měřeném tréninku. S výjimkou
toho, že v druhé finálové jízdě si jezdci vymění strany (zleva doprava a
naopak). Do závěrečného superfinále jezdci nastupují podle součtu tzv.
trestných bodů. Ty se udělují na základě měřeného tréninku a dvou
finálových jízd. Na prvním místě v superfinále, bude jezdec s nejmenším
počtem trestných bodů. Za vítěze závodu resp. celého závodního víkendu
se považuje jezdec, který skončil na prvním místě v superfinále.

Na Moravském poháru jsou v neděli tři finálové jízdy. Měřený trénink
rozhoduje o postavení na startu pouze pro první finálovou jízdu. Startovní
pořadí v dalších bodovaných jízdách určí vždy pořadí předchozí bodované
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jízdy a o celkovém vítězi daného závodního víkendu rozhoduje součet všech
tří finálových jízd.
V kategorii Školní/Mladí 50 se všem účastníkům přičítá stejné bodové
ohodnocení. Z toho vyplývá, že není vítěz ani poražený. Při vyhlašování
vítězů se neurčuje pořadí.

Bodování na jednotlivých závodech
Do každého z tří seriálů se započítávají dosažené body zvlášť. Po odjetí
daného závodu, se body z finálových jízd a superfinále připisují do
průběžného hodnocení v seriálu. Průběžné hodnocení lze nalézt na
stránkách příslušných organizací (AČR, MP). Na konci každé sezóny zástupci
jednotlivých seriálů sečtou body a jsou vyhlášení celkoví vítězové. Tento
ceremoniál ovšem neprobíhá na trati, ale na závěrečném galavečeru. Ten
má opět každý seriál svůj.

Přidělené body jednotlivých jízd
1. místo 25 bodů 6. místo
2. místo 20 bodů 7. místo
3. místo 16 bodů 8. místo
4. místo 13 bodů 9. místo
5. místo 11 bodů 10. místo

10 bodů
9 bodů
8 bodů
7 bodů
6 bodů

11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo

5 bodů
4 bodů
3 bodů
2 bodů
1 bodů
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3. ZAČÍNÁME
Seznámení
Než posadíme své ratolesti do motokáry, je dobré si o tomto sportu zjistit
co nejvíce informací. Internet, je v tomto směru asi nejvhodnějším
pomocníkem. Můžeme navštívit stránky Autoklubu ČR (dále jen AČR)
www.autoklub.cz, www.motokary.cz nebo www.kartingsport.cz, kde lze
najít i rozcestníky na další webové stránky s motokárovou tématikou.
Pro první seznámení s motokárou jsou vhodné halové půjčovny. Tam si
mohou děti i dospělí vyzkoušet jízdu v motokáře. Vy, jakožto rodiče, můžete
mnoho vyčíst z chování dítěte. Zda má například strach z hluku motoru nebo
má odpor si do motokáry jen sednout. V takové chvíli se nic neděje a dejte
dítěti více času.
Pro bližší seznámení se závody je dobré se zúčastnit některého z podniků
v roli diváka a udělat si představu jak takový závodní víkend probíhá.
Kalendář závodů naleznete na stránkách AČR nebo na motokary.cz. V areálu
závodiště (depu) se nachází spousta závodních týmů (stanů) a lidí, kteří Vám
rádi představí svoji techniku a zodpoví Vám na nejrůznější otázky včetně
mě.
Děti ve věku od 5 let mohou již aktivně trénovat a v roce dovršení 6 let se
mohou účastnit svých prvních závodů. Kategorie se nazývá Školní 50. Každý
závodník v této kategorii dostává po závodu pohár. Hlavním účelem této
kategorie je, aby se děti naučily poznávat vlajky, systém závodů, sportovní
řády, obecné zvyklosti, tratě a také, aby nebyly nebezpečné pro své soupeře
a v neposlední řadě sami pro sebe.
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Výběr motokáry
 Rozhodujeme se z hlediska věku závodníka, popř. dle výšky a váhy. Zde
uvedená výše věku je myšlena tak, že pilot musí v daném roce dovršit daný
věk. Kategorie se při MČR a PAČR dělí na mistrovské a pohárové. Viz.
tabulka. Vítěz seriálu v mistrovské kategorii získá titul Mistr ČR.
Kategorie dle věku jezdce
Mladí 50/Školní 50
Baby 60
Mini 60
EasyKart 60
EasyKart 100
Rotax 125 Junior MAX
Rotax 125 MAX
OK-Junior
OK-Senior
KZ2

6-8let
7-10 let
9-13let
7-13let
11-18let
12-15let
od 14let
12-15let
od 14let
od 15let

 Je dobré si zjistit, kolik pilotů se v dané kategorii nachází. Čím větší je
konkurence, tím více zkušeností Váš závodník v průběhu tréninku a závodů
získá. Obsazenost jednotlivých kategorii lze vyčíst z průběžných a celkových
výsledků například na stránkách AČR.
 V případě, že si nejste jisti s výběrem kategorie, doporučuji oslovit některý
z týmů, který se dané kategorii věnuje a domluvit si společné testování. Když
jste již rozhodnuti, pro zakoupení nové motokáry nastává dilema, jakou
značku zvolit. Těchto značek existuje mnoho. Například Birel ART, CRG, MS
Kart, Praga, Tony Kart a spousta dalších. Nicméně, pro kategorii Školní 50
máme na výběr pouze tři podvozky a to Birel ART, Praga nebo MS Kart. U

kategorie Easykart 60 jsou povoleny pouze podvozky Birel Art a motory
BMB.
 Pořídit si můžete také motokáru starší. Při nákupu buďte vždy obezřetní a
pokud možno si zjistěte její historii např. podle výsledků jezdce, který s ní
jezdil apod. Vybírat můžete v bazarových sekcích webových stránek
zabývající se kartingem (str. 14) nebo také na stránkách jako jsou např.
www.bazos.cz nebo na sociálních sítích Facebook apod.

Vybavení pilota
Motokárový sport je disciplína, u které není vyloučeno zranění. Je třeba si
uvědomit, že tyto dětské motokáry mnohdy dosahují až 90km/h. Abychom
se zraněním co možná nejvíce vyvarovali, je nutné investovat do
ochranných pomůcek.
Ochrana krční páteře (nákrčník)
Piloti dětských kategorií musí být povinně vybavení chráničem krční páteře.
Jeho způsobilost posoudí na technické přejímce hlavní technický komisař
(dále HTK). Cena tohoto límce je 593,- Kč.
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Kombinéza
Dále je nezbytné pořídit si motokárovou kombinézu, která je schválena
organizací CIK-FIA nebo AČR. Je možné použití kombinézu s prošlou
homologací, ale pouze v takových situacích, kdy její skutečný stav odpovídá
potřebné ochraně pilota. Musí pokrývat celé tělo, včetně nohou a paží. Její
stav posuzuje TK při technické přejímce. Cena se pohybuje cca 3000,- Kč.

Přilba
Jeden z klíčových prvků bezpečnosti je motokárová přilba. Ta musí splňovat
předpisy CIK-FIA. Nesmí překročit váhový limit 1800g. Na přilbě nesmí být
umístěno žádné zařízení jako kamera nebo intercom. Doporučujeme na
přilbě nešetřit a vybrat opravdu kvalitní značku přilby, jako jsou např. Arai
nebo Bell apod. Pro děti potom doporučujeme Arai CK-6 nebo Bell KC3CMR., které mají menší hmotnost a splňují předpisy všech mezinárodních
soutěží. Pro menší opotřebení přilby, se doporučuje používání bavlněné
kukly, ale není povinností.

Přehled motokárových přileb. Cena s DPH.

Přehled cen motokárových přileb s DPH
Arai CK-6

14890 Kč

Bell KC-7

13013 Kč

Bell KC-3

11499 Kč

Bell RS-7

20797 Kč

Bell RS-3

9480 Kč

Koden

4961 Kč

Boty a rukavice
Boty musí být vysoké a zakrývat kotník. Také musí být vyrobeny z odolného
materiálu, ne plátěné. Cena závodních bot se pohybuje cca 2 000,- Kč.
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Rukavice jsou neméně důležité. Musí pokrývat celé ruce. Cena rukavic bývá
cca 1000,- Kč.

Chránič žeber (žeberník)
Jeho používání není povinné. Nicméně jeho nošení se velice doporučuje!
Laminátová sedačka nemá žádná polstrování a tzv. žeberník jezdci chrání
žebra před bočními nárazy. Cena cca 2000,- Kč.

Vybavení do mokra
Motokáry se jezdí za jakéhokoliv počasí, proto bychom neměli zanedbat
vybavení i na závodění v deštivých podmínkách. Mezi základní vybavení na
vodu je tzv. mokrá kombinéza, kterou si pilot obleče na závodní kombinézu.
Mezi další vybavení do mokra můžeme zmínit např. nepromokavé rukavice
a nepromokavé boty.

Ostatní vybavení
Nelze se spokojit s pouhým nákupem motokáry a vybavením pro pilota. Je
třeba také myslet na nákup pracovního stanu, který tvoří určité zázemí pro
celý tým v parkovišti závodních strojů. Důležité je i vybavení stanu jako jsou
světla, stoly, nářadí, kompresor a mnoho dalšího vybavení.

Výběr stanu není snadný. Doporučuju zvolit nůžkový stan s pevnou
konstrukcí. Ke stanu je dobré si pořídit pevné ukotvení k zemi, abychom
chránili stan před silným větrem. Vhodný je světly stan. Ve světlém stanu je
lepší viditelnost a menší horko. K práci ve stanu je zapotřebí ještě spousta
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věcí. Nářadí, pracovní stoly, úložné prostory atd. Na obrázku níže, můžete
vidět servisní zázemí profesionálního týmu.

Doprava na závody
Závodění je časově náročná záležitost. Na závody se obvykle jezdí ve čtvrtek
večer. V pátek a v sobotu dopoledne probíhají volné tréninky a samotné
závody jsou na programu v neděli. To znamená, že na závodišti nebo v jeho
okolí je nutné strávit minimálně dvě popř. tři noci. Z toho důvodu je třeba
zvážit, kde a jak se ubytovat. V zásadě jsou dvě možnosti, a to buď přijet
s karavanem, popř. obytným autem nebo se ubytovat na hotelu/motelu
poblíž motokárové dráhy.

Nářadí
Pro práci na motokáře je nezbytné nářadí. To úplně základní je sepsáno
v tabulce níže.
Imbusové T klíče 2,5-3-4-5-6-8-10 mm
Očkové klíče 7-8-10-11-13-17-19 mm
Ráčnové klíče šestihranné 10 a 13 mm
Nástrčkové šestihranné klíče T 10 a 13 mm
Klíč na svíčku
Tlakoměr, speciální nabíječku baterií
Vrtačka
Šroubováky
Stahovací pásky

Kleště různých typů
Nuž a nůžky
Ocelový metr
Lepidlo na zajišťování šroubů
Kladivo a pryžovou palici
Lepicí pásky
WD
Čistič brzd
Sprej na mazání řetězu

Není to zdaleka vše, ale s tímto nářadím jste již schopni něco dělat. Nářadí
si dokupujte podle potřeby. Nevyplatí se na něm šetřit. Nekvalitní nářadí
vás zákonitě zradí zrovna v ten nejnevhodnější okamžik. Můžu doporučit
nářadí značky Beta nebo USAG.
Než vyrazíte na okruh trénovat, je dobré mít sebou pár náhradních věcí.
Nikdy nemůžete dopředu vědět, co se Vám pokazí. V prvé řadě je nutné se
seznámit s jednotlivými díly na motokáře. Při závodech je vždy v parkovišti
závodních strojů minimálně jedna pojízdná prodejna se všemi díly, takže
pokud se vám tam něco pokazí, nemusíte mít strach, že potřebnou
součástku neseženete.
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Zde je uveden základní seznam dílů.

Základní sada
náhradních dílů
Podvozek
Rozety s různým počtem zubů
Gumy (suché mokré), disky
Brzdové destičky, brzdová kapalina
Spojovací tyče včetně kloubku s pravým i levým závitem
Volantová tyč, zadní osa, svislý čep
Plynové lanko, bowden, ploché spojky lanka
Motor
Dva motory
Minimálně dva karburátory
Dvoutaktní olej do benzínu, benzínové hadičky
Náhradní výfuk, spojka, řetěz
Svíčky, vzduchové filtry, trysky,
Příslušenství
Vozík pod káru, plachtu na motokáru
Startér na motokáru s nabíječkou
Kanystr s benzínem a olejem v daném poměru, nálevku
Telemetrie (zařízení shromažďující data z jízdy) s náhradní baterií
Box na nářadí
Spreje na čištění a mazání (zejména řetězu), vazelínu
Papír na čištění, stahovací pásky,
Kompresor, úhlovou brusku, eko rohožku

Ve chvíli, kdy už máte zakoupenou motokáru a nezbytné příslušenství,
můžete se podívat, jaké motokárové okruhy máme v ČR a které jsou pro Vás
nejblíže. V našem nejbližším okolí máme sedm motokárových okruhů. V ČR
máme čtyři motokárové tratě a v případě plánovaní tréninků na nějaké
z tratí, je nutné kontaktovat dané provozovatele a zjistit si možnost
trénování v daný den. Cena celodenního tréninku je cca 1000,- Kč.
1. Cheb
2. Třinec
3. Písek
4. Vysoké Mýto

www.kartarena.eu
www.steelring.cz
www.autoklub-pisek.cz
www.autodromvmyto.cz
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Největší kolébkou kartingového sportu je Itálie, proto pokud plánujete více
trénovat popř. závodit, doporučujeme vyjet na motokárový okruh do
Itálie. Je tam přes 100 tratí a navíc se tam dá jezdit i v podzimních popř.
zimních měsících. Doporučujeme také Rakousko či Německo, které
disponují kvalitními tratěmi.
Název okruhu
Bruck an der Leitha (A)
Wackersdorf (DE)
Ampfing (DE)
Kecskemét (H)
Lignano (IT)
Jesolo (IT)
Adria (IT)
Pomposa (IT)
Migliaro (IT)
Ala di Trento (IT)
Lonato (IT)
Castelletto (IT)

Počet km z Prahy
366
227
368
609
756
802
923
953
936
763
823
785

Počet km z Brna
169
431
439
412
668
714
777
809
872
795
876
817

První jízda
Základem při jízdě na motokáře je umět ovládat brzdu a plyn. Proto dříve
než motokáru nastartujeme, musíme dítěti vysvětlit funkci obou pedálů. Pro
lepší pochopení správného brždění, můžeme zkusit nejprve dítě tlačit s
nenastartovaným motorem a na pokyn ho vyzvat k zastavení. Poté, když
dítě pochopí základy brzdy a plynu tak motokáru nastartujeme. Za zadní
část motokáry přivážeme lano, kterým dítě jistíme, aby nehavarovalo. Dítě
může začít pomalu přidávat plyn a jet. Když dítě pochopí funkci brzdy, plynu
a řízení můžeme jej pustit bez lana. Je nutné podotknout, že toto cvičení
musí probíhat na prázdné dráze, ideální je půjčovna motokár, kde jsou
ochranné bariéry.
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Základní pravidla bezpečné jízdy
Při jízdě na okruhu je třeba v zájmu zachování maximální bezpečnosti
dodržovat některá základní pravidla bezpečné jízdy.
1. Při vjezdu na dráhu nesmí pilot ohrozit ostatní. Na dráhu vjíždí tak, aby
nekřížili dráhu jezdcům, kteří již jedou na okruhu obvykle mnohem vyšší
rychlostí. Jejich možnosti při vyhýbání jsou omezené.

2. Při vjezdu do depa, musí jet pilot vždy po kraji motokárové dráhy a má
vždy vztyčenou ruku, tím signalizuje pilotům za sebou, že má v úmyslu
zpomalit a opustit trať.

3. Po vyjetí na trať se nedoporučuje ihned lámat rekordy. Zvlášť pokud je
pilot na trati poprvé. Pro dobrou funkci pneumatik a brzd, je třeba
obětovat jedno až dvě kola, aby se tyto komponenty zahřály na provozní
teplotu. V opačném případě může jezdec skončit mimo trať.
4. Při jízdě na okruhu jede pilot vždy svou stopu, i když není zrovna ideální
a nejrychlejší. Na rovinkách musí jet vždy plynule a zbytečně
nezpomalovat a nesnažit se uhýbat rychlejším jezdcům. Při rychlém
úhybném manévru, to rychlejší jezdec nemusí očekávat a může vzniknout
kolize.
5. V případě, že jezdce postihne nehoda nebo technická závada, nesmí
zůstat stát na asfaltu dráhy nebo ve výjezdové zóně, ale co nejrychleji
opustit dráhu či výjezdovou zónu. Postihne-li motokáru během jízdy
porucha motoru či řetězového převodu, měl by se jezdec pokusit
setrvačností dojet s motokárou mimo trať. V dětských třídách se vždy o
odstranění motokáry z trati na bezpečné místo postará traťoví komisaři.
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6. Jezdec nesmí svévolně zastavit na dráze. Ohrožuje tím ostatní jezdce.
Nesmí zastavit ani v případě, že vidí havárii či chce pomoci s odstraněním
či opravou nepojízdné motokáry. Tyto činnosti zajišťuje lékařská služba a
traťoví komisaři.
7. Věnujte maximální pozornost vlajkové signalizaci traťových komisařů.
8. Jezdci si musí pamatovat význam jednotlivých vlajek a řídit se pokyny a
příkazy traťových komisařů. Vlajková signalizace je jediným prostředkem
komunikace mezi traťovými komisaři a jezdci, proto jezdci musí sledovat
stanoviště komisařů podél trati.

4. VÝZNAM VLAJEK

Žlutá
Signalizuje nebezpečí a je ukazována jezdcům dvěma způsoby s
následujícími významy: - mávání jednou vlajkou: snižte rychlost,
nepředjíždějte a buďte připraveni měnit směr jízdy, v části trati nebo na
jejím okraji je nebezpečí - mávání dvěma vlajkami: snižte rychlost,
nepředjíždějte a buďte připraveni měnit směr jízdy nebo zastavit, trať je
částečně nebo úplně zablokovaná Žluté vlajky jsou normálně používány
pouze na stanovišti traťových komisařů bezprostředně před místem
nebezpečí. Předjíždění je zakázané mezi první žlutou vlajkou a zelenou
vlajkou oznamující konec nebezpečí.
Zelená
Ukončení předchozího nebezpečí, trať je uvolněna. Mává s ní na svém
stanovišti traťový komisař, který je bezprostředně za incidentem, který si
vyžádal použití jedné nebo více žlutých vlajek. Tuto vlajku můžeme v
případě nutnosti použít také k odstartování do zahřívacího kola měřeného
tréninku, nebo startu tréninkové části podle nařízení Ředitele závodu nebo
Race directora.
Modrá
Mává se s ní obvykle na znamení jezdci, který bude předjížděn o jedno, nebo
více kol.
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Žlutá se svislými červenými pruhy
Má být ukazována jezdcům nehybně pro upozornění na zhoršení přilnavosti
tratě (např. olej, kaluže na trati) jako následek projíždění suchým a kluzkým
povrchem dráhy. Pokud se jedná o počátek deště je nutno ke zvednuté
vlajce ještě zvednout ruku směrem k obloze. Tato vlajka se ukazuje nejméně
po 4 kola anebo do okamžiku, kdy povrch tratě se stane opět bezpečným.
Za prostorem, kde je ukazována, není nutné ukazovat zelenou vlajku.
Signalizace SLOW
Minimální rozměry tabulí by měly být 60 x 80 cm. Tabule musí být žluté
barvy s černým nápisem „SLOW". Tyto signály pomocí tabulí „SLOW" by
měly být používány Race directorem, Ředitelem závodu nebo jeho
zástupcem na startovní čáře a všemi stanovišti traťových komisařů na
základě rozhodnutí Ředitele závodu/ Race directora o neutralizaci závodu.
Červená
S touto vlajkou se mává, když je rozhodnuto o přerušení závodu, nebo
tréninku. V průběhu závodu - po vyvěšení červené vlajky na pokyn Ředitele
závodu jí používají i traťoví komisaři. Jezdci musí okamžitě přestat závodit a
připravit se k zastavení. Před pevným startem se červená vlajka používá k
zastavení jezdců na startovním roštu.
Šachovnicová černo - bílá vlajka
Znamená konec tréninku nebo závodu. Jezdec pouze projede, nesmí
zastavit.

Bílá
S touto vlajkou se mává na znamení jezdci, že se na části trati, kontrolované
tímto stanovištěm traťových komisařů, nachází mnohem pomalejší vozidlo;
předjíždění je povoleno. Pokud jezdci dojedou na trati sanitní vůz, zařadí se
za něj, pokračují v pomalé jízdě a čekají na uvolnění závodní trati. Trať se
uvolňuje a předjíždění je povoleno po vyvěšení zelených vlajek.
Černá s oranžovým kolečkem
Tato vlajka se používá pro informaci jezdce, že jeho motokára má technické
problémy, které mohou ohrozit jeho nebo ostatní a znamená, že jezdec
musí zastavit v prostoru pro opravy v následujícím kole. Jakmile jsou
technické problémy odstraněny, motokára se může vrátit do závodu.
Černo – bílá diagonálně rozdělená
Ukazuje se pouze jednou a je napomenutím za nesportovní chování nebo
jiný přestupek
Černá
Vyloučení jezdce z měřeného tréninku, nebo závodu. Rozhodnutí o použití
této vlajky je ve výlučné kompetenci sportovních komisařů či Ředitele
závodu / Race directora po konzultaci se sportovními komisaři. Jezdec musí
okamžitě zajet do UP a hlásit se u Ředitele závodu / Race directora. Dotčený
soutěžící bude o tomto rozhodnutí okamžitě informován. Tato vlajka bude
ukazována ve třech po sobě následujících kolech.
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Přístup k dítěti
Je důležité, aby ježdění bylo pro děti zábavou. Musíte být dobrým
psychologem a dětem vše správně a v klidu vysvětlit. Zpravidla během
několika prvních tréninků vidíme velké pokroky, jak na časech a stylu jízdy,
tak na průjezdech zatáčkami. Nicméně tento výkonový posun je s časem
menší a menší, je to naprosto normální. Při chybách, kterých se pilot
dopouští, je důležité, aby si jich byl vědom a poučil se z nich. Vy jako trenér,
máte tu možnost, dítěti mnohé věci vysvětlit, jako např. průjezdy zatáčkami
nebo včasné brzděni. Tomu ovšem předchází i Vaše iniciativa se něco naučit.
Sledujte na dráze ty lepší. Vždy vysvětlujte jen to, co opravdu víte. Základní
rady týkající se stopy a průjezdy zatáček naleznete například na stránkách
www.easykart.cz (abeceda kartingu). Při trénincích se dívejte, kde pilot dělá
největší chyby. Po tréninku si s pilotem sedněte a nakreslete zatáčku, která
je nejvíce problémová. Neočekávejte, že po jednom tréninku to zvládne, tak
to nefunguje. V motokárách platí, že ten, kdo víc jezdí, víc vyhrává. Ve chvíli,
kdy se časy začnou přibližovat časům jezdců při závodě, je na čase se zajímat
o závodní licenci.

5. ZÍSKÁNÍ LICENCE
Licence jezdce

Získání licence začíná na stránkách AČR v sekci formuláře nebo přímo
v budově Autoklubu ČR na ulici Opletalova 1337/29, Praha 1, kde získáte
formulář pro vydávání licencí a ročenku kartingu. S tímto formulářem
musíte jít k sportovnímu lékaři pro potvrzení. Poté je nutné si vyřídit
úrazové pojištění. Opět na stránkách AČR v sekci pojištění jezdců, najdete
možné varianty pojištění. Není-li jezdec starší 18-ti let, je nutné uvést na
přihlášku úředně ověřený podpis (Czech Point) obou zákonných zástupců.
Licence
Národní licence jezdce do 15 let
Pohárová licence
Baby
Mezinárodní licence jezdce

Cena
Pojištění
1 000 Kč
300
500 Kč
300
200 Kč
300
3 500 Kč
855

34

Kč
Kč
Kč
Kč

Při výběru licence máte na přihlášce na výběr z KARTING, KARTING-POHÁR,
KARTING-BABY.
1 KARTING platí pro jezdce, kteří se chtějí zúčastnit závodů MČR a ostatních.
2 KARTING-POHÁR je pro jezdce, kteří se chtějí zúčastnit závodu Pohár AČR,
bez možnosti startovat na MČR.
3 KARTING-BABY je pro jezdce kategorie Školní 50 a platí pro všechny
tuzemské závody.
Vyplněnou žádost o licenci a přihlášku k úrazovému pojištění, spolu s
fotografií pasového formátu poslat na adresu Autoklubu viz. předchozí
strana.
Poplatek za licenci je nutné zaslat na účet Autoklubu ČR. Do zprávy pro
příjemce napsat jméno a příjmení jezdce. Licence Vám bude zaslána poštou
popř. je možnost se domluvit telefonicky a vyzvednout si jí osobně.
Pro účast pouze na závodě Moravského poháru, je nutné vyřídit klubové
členství AČR, buď registrací na webových stránkách www.moravskypohar.cz s doložením lékařského potvrzení o způsobilosti, nebo přímo v
místě Vašeho prvního závodu, kde žádosti řeší pořadatel Moravského
poháru.
S vydáním závodních licencí souvisí i každoroční školení. Zaměřuje se jak na
praktickou, tak teoretickou část, na jehož základě jezdec dostává svou
závodní licenci. Účast na školení je povinná pro jezdce do 10-ti let.
Podrobnosti najdete na stránkách AČR.

Licence soutěžícího
Každý pilot, který nepřekročil hranici 18 let věku, potřebuje svého
soutěžícího. Ten musí byt starší 18 ti let a jeho funkcí, je zastupování jezdce
po právní straně. Každý soutěžící rovněž potřebuje vyřídit svou licenci, a to
podle účelu, kde ji bude využívat. Nejlevnější variantou je licence
zákonného zástupce, kterou můžete zastupovat pouze rodinného
příslušníka a na území ČR. Formulář pro požádání o licenci, najdete opět na
stránkách AČR a po vyplnění je dobré jí zaslat s formulářem na licenci jezdce
a platbu opět převodem na účet.
Licence soutěžícího
Na jméno zákonného zástupce
Klubová
Fyzické osoba
Firemní
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Cena
100 Kč
2 500 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč

6. TECHNICKÉ SPECIFIKA
Veškeré nejen technické informace a předpisy najdete v ročence Kartingu.
Níže vás informujeme o základních obecných problematikách, které jsou
častým problémem.

Váha
Pro všechny kategorie je předepsaná minimální váha motokáry s jezdcem a
veškerým vybavením, která se kontroluje vždy po dojetí závodu nebo
měřeného tréninku. U nejmladší kategorie Školní 50 je minimální váhový
limit 68 kg. U kategorie Easykart 60 je tento limit 105 kg. Závaží musí být na
motokáře pevně uchyceno a to minimálně na dvou šroubech o min. velikosti
M8 se samo jistícími maticemi. Závaží se nesmí uchytit za nárazníky či
podlahu. Závaží se nejčastěji montuje na sedačku se zapuštěnými šrouby,
aby jezdce v sedačce netlačili.

Pneumatiky
Pro každou kategorii jsou pneumatiky předepsány. Vždy jedna sada suchých
a jedna sada mokrých pneumatik na měřený trénink a závody dohromady.
V trénincích možné jezdit na jakýchkoliv pneumatikách. Po měřeném
tréninku nebo na technické přejímce jsou závodní pneumatiky označeny. Na
MČR si zakoupíte u promotéra voucher na pneumatiky a uplatníte jej
v
prostorách
uzavřeného
parkoviště (UP), kde vám vydají
nové pneumatiky. Vždy si dávejte
pozor
na
správný
tlak
v pneumatikách, který by se měl
pohybovat okolo 1 baru. Na
pneumatice
se
nacházejí
indikátory opotřebení (A), podle
kterých poznáme, v jakém jsou
stavu.

Transpondér (krabička)
Je zařízení, které je umístěno na motokáře a snímá jednotlivé průjezdy cílem
s přesností na tisícinu vteřiny. Při nesprávném uchycení, může dojít ke
ztrátě. Ta představuje peněžitou pokutu cca 8000 KČ. Existují dva typy, u
nás používaných transpondérů, a k nim také dva typy držáků. Oba tyto
držáky, musejí být pevně upevněny na zadní straně sedačky motokáry ve
výšce 250 ± 50 mm od vozovky. Lze jednoduše připevnit např. zdrhovacími
páskami. Transpondér, dostanete v prostorách startu nejpozději před
posledním volným tréninkem, při kterém si ověříte jeho funkčnost. Výsledky
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jím zaznamenané, jsou porovnány s ostatními piloty na televizní obrazovce
umístěné v blízkosti míst určených pro mechaniky.

Převod
Na motokáře se nachází řetězový převod, přes dvě ozubená kola. Menší
ozubené kolo se nazývá primární a větší sekundární neboli rozeta. Na Školní
50 se převod nemění. Používá se primární kolečko o velikosti 9 zubů, rozeta
s 80 zuby a řetěz s délkou 106 článků.
U kategorie Easykart 60 se primární kolečko o velikosti 10 zubů nemění, ale
rozeta ano. Ta je předepsaná na každý motokárový okruh. Přehled
naleznete v tabulce níže. Rozetu montujeme vždy číslem na venkovní stranu
motokáry, pro usnadnění přístupu techniků na technické kontrole.
EASYKART 60/PŘEVODY
UVEDENÉ HODNOTY URČUJÍCÍ POČET ZUBŮ NA OZUBENÉM KOLE
Trať
Mýto Sosnová Cheb Bruck Písek Třinec
Trebatice
Primár 10
10
10
10
10
10
10
Rozeta 78
80
80
80
82
80
82

U kategorie Baby 60 je volba převodů libovolná. Volí se podle daného
okruhu v tom smyslu, abychom využili co nejvíce potenciál motorů na dané
trati. Tedy na rychlém okruhu, kde jsou dlouhé rovinky, volíme rozetu
s menším počtem zubů. Na trati, která je více „zamotaná“, je členitá a má
hodně zatáček volíme rozetu s větším počtem zubů, popř. na mokru. Pro
základní volbu je možné se řídit dle tabulky pro Easykart 60, následně volíme
přesnější rozetu v rozmezí do 4 zubů. Používá se většinou řetěz o délce 102104-106 článků.

Vždy dejte pozor na správné uchycení a náběh obou kol. Aby nám ozubený
převod vydržel, co možná nejdéle je důležité se o něj patřičně starat. K tomu
slouží sprej na řetěz, který se používá po každé jízdě na očištěný řetěz.
Abychom neměli celou kombinézu špinavou od mazání řetězu, je nutné mít
na motokáře uzavřený kryt řetězu. Ten také chrání pilota, před možným
prasknutím řetězu.
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7. ZÁVĚR
Touto brožurou bych chtěl podpořit každého, kdo se chystá vstoupit do
kartingového světa. Jedná se o nejdostupnější možnost, kdy si kluci i holky
mohou splnit sen být opravdovým závodníkem v nejbezpečnější
motoristické disciplíně. Také to je skvělá možnost stát se součástí
perfektního kolektivu a sdílet závodní úspěchy i neúspěchy se svými
nejbližšími. Kdo to zná, mi dá jistě zapravdu, že čas strávený na dráze patří
k nezapomenutelným zážitkům na celý život. Přeju mnoho sportovní
úspěchů.

