
Pravidla pro soutěž týmových družstev Moto Care Amater Cup 2015 

Pacov, 18.7.2015 

 

 

Závod týmových družstev je vypsán, stejně jako v loňském roce, v rámci běžného závodů jednotlivců 

MotoCare Amater Cupu v Pacově, v sobotu 18.7.2015. Na bodování do soutěže jednotlivců nebude mít 

soutěž družstev naprosto žádný vliv. Družstva se bezprostředně po skončení závodu spočítají z výsledků 

závodů jednotlivců. Podmínky nominace družstev a pravidla soutěže jsou zde: 

- Soutěž družstev je vypsána pro tyto kategorie: Amater MX2, Amater MX1, 65ccm, 85ccm, Veterán 

40+, Veterán 50+ a ČZ.  

- Každé družstvo může mít 3-5 jezdců (max. 2 jezdci v jedné kategorii). Podmínkou je mít v družstvu 

min. 1 jezdce v kategoriích Amater MX2 nebo Amater MX1.  

- Do soutěže družstev budou započítány 3 nejlepší výsledky z celkových výsledků závodu 

jednotlivců (1. místo v kategorii je jeden bod do soutěže týmů, 2. místo dva body, atd.). Vyhrává tým 

s nejnižším součtem bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje nejlepší dosažený výsledek člena týmu. Při 

další shodě rozhodne čtvrtý či pátý (škrtaný) výsledek. Při další shodě rozhoduje umístění jezdce 

v nejpočetněji obsazené kategorii.  

- Podmínkou účasti jezdce pro soutěž družstev je absolvování alespoň jednoho závodu MAC 

v sezóně 2015 (před Pacovským závodem se jedou celkem 3 podniky MAC).  

- Manažer týmu dodá nominaci svého týmu do 11.7.2015 na e-mail filipzadrazil@seznam.cz. 

Seznam nominovaných týmů pak bude pak zveřejněn na oficiálních webových stránkách MAC. 

Možnosti změny v sestavě týmu je pak max. do momentu ukončení přejímky v den závodu dne 

18.7.2015, samozřejmě za dodržení všech výše uvedených podmínek. Později již nebude možno se 

sestavou týmu nijak měnit.  

- Podmínkou vypsání hodnocení družstev je minimální počet pěti předem přihlášených týmů do soboty 

11.7.2015. Odměněny pak budou minimálně první tři týmy.  

- Výsledek soutěže družstev nebude mít žádný vliv na tradiční vyhodnocení medailově 

nejúspěšnějších týmů v rámci celého seriálu jednotlivců na závěrečném vyhlášení.  
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