Evropský pohár minikár (FISD)
a Středoněmecký pohár (MDC)
pořádá Místní automotoklub ÚAMK Ořech - Kuchař
________________________________________________________________________________

Coupe d´Europe Caisse a Savon (FISD)
Europapokal in Seifenkistenrennen (FISD)
und Mitteldeutschlandcup (MDC)

na trati :
auf der Strecke :

Koráb - Kdyně (CZ)
2.7. - 3.7. 2016

PROGRAM :
Sobota / samedi / Samstag 02.07. 2016
12,00 - 13,00 Technická přejímka / Controlle technique / Technikkontrol
13,00 - 14,00 Treninková jízda / d’Essai / Trainingslauf
15,00 - 16,30 1.závodní jízda / 1ére manche / 1. Lauf
16,30 - 18,00 2.závodní jízda / 2éme manche / 2. Lauf
Neděle / dimanche / Sonntag 03.07. 2016
9,00 - 10,30 3.závodní jízda / 3éme manche / 3. Lauf
10,30 - 12,00 4.závodní jízda / 4éme manche / 4. Lauf
12,00 - 13,00 Polední přestávka / Mittagspause / Repas
13,00
Vyhlášení vítězů závodu / cérémonie de remise le course
/ Siegerehrung des Rennen

AMK Konstruktiva Praha

Truhlářství Toth Ořech

Město Kdyně

Obec Ořech

INFORMACE PRO JEZDCE
(Information für die Fahrer , Information pour pilots)
1) Ubytování v chatkách v Autocampu Hájovna Kdyně je možné objednat již dnes :
(na formuláři přihlášky)
Cena za lůžko / noc . . . . 10,- Euro
Nutno zaplatit společně s přihláškou k závodu !!!
Die Unterkunft im Bungalow in Autocamping Hajovna Kdyne kann man schon heute
bestellen : (in Anmeldungsformular)
Für spezifische Bungalow muss zuerst Sonderbestellung sein
Der Preis pro Bett / Nacht 10,- €
Zahlung im Anmeldungsformular
Vous pouvez commander l´hébergement aux petits chalets du camping Hajovna Kdyne
en avance aujourd´hui : (au inscription formular)
Pour bungalow spécifique doit de premier ordre spécial
Le prix pour un lit est 10,- €
Le paiement est dû avec de payer en avance
2) Toalety jsou :
- v Restauraci Hájovna
- v areálu koupaliště
- v autocampingu Hájovna
Toiletten befinden sich:
- im Restaurant Hajovna
- in der Freibadanlage
- im Autocamping Hajovna
Vous pouvez trouver les toilettes :
- au restaurant Hájovna
- au complex de la piscine
- au camping Hájovna
3) Supermarket COOP a TESCO jsou v centru města Kdyně otevřeno denně 7 - 21 h.
Der Supermarket COOP und TESCO befinden sich im Zentrum der Stadt Kdyne,
täglich vom 7 bis 21 Uhr geöffnet
Les supermarchés COOP et TESCO sont au centre de la ville Kdyně
ils sont ouverts tous les jours 7 – 21 h

Jiří Janovský ředitel závodu
directeur de course
Rennleiter

