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V sobotu 24.9.2016 pořádá Automotorsport Osek nedaleko města 
Klášterec nad Ohří závody automobilů do vrchu na trati Hradiště - 
Nová Víska. Jedná se o předposlední závod sezóny Krušnohorské-
ho Poháru 2016.
Takže zde budou vrcholit těsné souboje jak v jednotlivých třídách, tak 
v absolutním pořadí poháru. Současně se jedná o první závod pořá-
daný pod záštitou Evropské unie - Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Euroregionu Krušnohoří, programu SN-CZ.
Elektronické přihlášky do závodu: http://www.automotosportosek.cz
Vedle startu bude v prostoru ředitelství závodu od pátku jako vždy 
otevřeno občerstvení a k dispozici WC. Dále zde bude probíhat do-
provodný program, včetně show rallyecrosového závodníka Tomáše 
Zajíce.
Technickou a zdravotní službu zajišťují záchranáři Rescue team Libe-
rec , Hasiči PASEC a sanita s lékařem, rozmístění podél trati.

Důrazně upozorňujeme, že se diváci v prostoru závodu (kolem celé 
trati) musí pohybovat pouze na vyznačených místech a musí bez-
výhradně respektovat aktuální pokyny pořadatelů - hrozí nebezpečí 
vážného úrazu.

Harmonogram závodu
23.9.16 14:00 otevření depa zavodních strojů
 15:30 administrativni a technické přejímky do 20:00

24.9.16 06:30 administrativní a technické přejimky do 7:45
 08:30 rozprava s jezdci v depu 
 08:50 uzavření trati 
 09:00 2 tréninkové jízdy 
 12:00 3 zavodní jízdy
 17:00 vyhlášeni výsledků závodu a předání cen

Am Samstag den 24.09.2016 veranstaltet der Automotorsportclub 
Osek ein Rennen auf der Strecke Hradiště - Nová Víska. Es handelt 
sich um das vorletzte Rennen dieser Saisson des Krušnohor Cups 
2016. 
Es handelt sich auch gleichzeitig um das erste Rennen unterstützt 
von der EU aus den Fonds für die regionale Entwicklung, der Eurore-
gion ERZGEBIRGE, Programm SN-CZ.

Anmeldungen möglich unter: http://www.automotosportosek.cz
Ab Freitag den 23.09.2016 16:00 Uhr wird vor Ort auch wieder ein 
Bistro und eine mobile Toilette stehen. Es findet auch ein Begleit-
sprogramm statt, z.B. wird der Rallyecross Fahrer Tomáš Zajíc eine 
kleine Show machen.
Für die Sicherheit vorort sind das Rescue Team Liberec, die Feu-
erwehr PASEC und ein Krankenwagen mit Arzt verantwortlich.

Wir weisen auch nochmal darauf hin, dass alle Zuschauer sich nur 
auf makierten Wegen zu bewegen haben und die Anweisungen 
der Streckenposten zu respektieren haben.

Zeitplan
23.9.16  14:00 Depoeröffnung
 15:30 administrative und technische Übernahme nach 20:00

24.9.16 06:30 administrative und technische Übernahme nach 7:45
 08:30 Fahrerbesprechung
 08:50 Abschlusstrack
 09:00 2 Trainingsfahrten
 12:00 3 Rennfahrten
 17:00 Siegerehrung
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