
 

 

 

 

 

Smrz Academy si Vás dovoluje pozvat na  

Grand Prix Smrz Academy 2015  

konanou u příležitosti ukončení sezony 2015 ve dnech 26 - 27.9.2015 na Minibike 
circuit - ÚAMK České Budějovice, K.Světlé 2, České Budějovice 

 
Základní parametry Grand Prix: 
 
Podnik se jede jako Open. Zúčastnit se mohou jezdci vlastnící motocykl třídy 
Minimoto A a Jawa 50 odpovídající technickým předpisům pro tyto třídy a zároveň 
vlastnící bezpečnostní výstroj a výbavu dle národního sportovního řádu pro silniční 
závody motocyklů. 
 
Startovné se neplatí. 
 
Prize money: 
 
2500,- Kč za první místo 
2000,- Kč za druhé místo 
1500,- Kč za třetí místo 
1000,- Kč za čtvté místo 
 500,- Kč za páté místo 
 
Prize money třída Jawa 50: 
 
1500,- Kč za první místo 
1000,- Kč za druhé místo 
 500,- Kč za třetí místo 
 
Podrobnější informace ve zvláštních ustanoveních Grand Prix. 
 
Pro jezdce a jejich teamy je připraven bohatý doprovodný program, levné ubytování v 
docházkové vzdálenosti či občerstvení zdarma. 
 
Ubytování teamů: 
Centrum léčebné rehabilitace Marie Kotrbová  ( ubytovna ) 
Karolíny Světlé 2676, 370 04 České Budějovice 
Rezervace ubytování na tel.: 603 207 947 pí. Kotrbová 
Pro účastníky je cena 150,- za osobu a noc. Pokoje jsou 3, 4, 5 lůžkové 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Parkování teamů: 
 
Parkování je umožněno v areálu ÚAMK České Budějovice na dopravním hřišti. 
 
Časový harmonogram:  
 
sobota 26.9.2015 
 
9.30 - 10.00 - formální přejímka 
10.00 - 10.30 - rozprava se zákonnými zástupci jezdců 
11.00 - 11.30 - volný trénink Jawa 50 
11.50 - 12.20 - Superpole Jawa 50 
13.00 - 16.30 - rozjížďky Jawa 50 
16.40 - 17.00 - volný trénink Minimoto Junior 
17.10 - 17:30 - finálová jízda Jawa 50 
17.45 - 18.30 - superpole (kvalifikace) 
18.30 - 19.30 - přestávka 
19.30 - 21.00 - koncert 
 
neděle 27.9.2015 
 
9.30 - 10.00 - rozprava se zákonnými zástupci jezdců 
10.00 - 10.30 - volný trénink Minimoto Junior 
11.00 - 11.20 - slavnostní zahájení - spanilá jízda 
11.30 - 13.00 - rozjížďky 1-5 
13.00 - 13.20 - stuntrider show 
13.20 - 14.50 - rozjížďky 6-10 
15.00 - 15.10 - finálová jízda 
16.00 - 16.15 - vyhlášení vítězů 
16.30 - 16.35 - ukončení Grand Prix 
 
Vzhledem k limitovanému počtu jezdců bychom si dovolili požádat o potvrzení účasti 
na e-mail info@smrzacademy.cz či vyplněním přiložené přihlášky 
 
Zároveň bychom Vás chtěli poprosit o zaslání několika vět o Vašem závodníkovi a 
fotografii v elektronické podobě abychom Vás mohli zařadit mezi jezdce do tištěného 
programu, který na Grand Prix připravujeme. 

Těšíme se na Vás. S pozdravem 

 

Martin Smrž        Jakub Smrž 


