Stručné propozice k soutěži „ O pohár A.I.C.E.“
Vyhlašovatelem je Zemský svaz A.I.C.E. České republiky (dále jen AICE) Evropský IFA klub.
Soutěže se může zúčastnit každý majitel a příznivce vozidel bývalého koncernu IFA (tedy i
nečlen AICE) s vozidlem původním, nebo upraveným z továrního výrobku produkce NDR.
Do výsledků se započítávají body na prvních deseti místech v jednotlivých vyhl. kategoriích
dle určeného klíče: 1.místo 20 bodů, 2.místo 15 bodů, 3.místo 12 bodů, 4.místo 10 bodů,
5.místo 8 bodů, 6.místo 6 bodů, 7.místo 4 body, 8.místo 3 body, 9.místo 2 body, 10. 1bod.
Jednotlivé kategorie se vyhlašují pro daný ročník, jestliže se zúčastní v kat. min tři soutěžící,
v takovém případě si vyhlašovatel vyhrazuje udělit 1.cenu, v případě pěti a více soutěžících
se udělují v příslušné kategorii tři ceny dle dosažení nejvyššího počtu bodů.
Počet absolvovaných kategorií a započítávaných disciplin není omezen, na každé akci může
jeden řidič absolvovat soutěž jen v jedné kategorii. Jednotlivé kategorie jsou určeny takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Muži - trabant 2takt klasik
Muži – trabant 2takt upravený
Muži – ostatní vozy IFA
Ženy – trabant 2 takt klasik
Ženy – trabant 2 takt upravený
Ženy – ostatní vozy IFA
Junior (do 15 let) trabant 2 takt
Junior (do 15 let) ostatní vozy IFA

V kategorii upravený se rozumí vůz se zvýšeným výkonem, T 600 a T601 s motorem W353, či
jinými podstatnými úpravami pro soutěžní účely, popř. buggy, cross, odlehčené apod. bez RZ.
Do výsledků se započítávají výsledky dodané pořadatelem z jedné discipliny na srazu od jara
kalendářního roku do data určeného vyhlašovatelem (s předstihem pro zpracování výsledků)
– zpravidla ze šesti akcí, např. Český Ráj, sraz TK Plzeň, Morava, Vrbno, Lipno a Trabantiáda.
Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční na poslední větší celostátní akci sezóny.
Nevyzvednuté ceny po jednom měsíci propadají pořadateli. Poháry se nebudou zasílat.
Protesty dílčích výsledků je možné uplatnit u pořadatele srazu, celkové výsledky při vyhlášení
u pověřeného zástupce vyhlašovatele. Poplatek za protest při celkovém vyhodnocení 200,-Kč
– v případě neoprávněnosti se nevrací, jinak je účast v soutěži zdarma a není třeba přihlášky.
Každý z pořadatelů srazu se započítávanou disciplinou předá vyhlašovateli úplné výsledky do
skončení akce přítomnému zástupci (čl.výboru) AICE, popř. zašle do 30 dnů mailem či poštou
Vyhlašovatel zveřejní průběžné výsledky a konečné po skončení přísl. ročníku na svém webu.
Změna propozic vyhrazena.
Odsouhlaseno výborem Zemského svazu A.I.C.E. ČR

