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1. Událost 

8. Horní lužinský trojúhelník 

Akce je otevřena národním i mezinárodním motoristických nadšencům.  

Datum: 11./12. září 2021 

2. Organizátor 

MSC-Oberlausitzer-Dreiländereck e.V. v DMV 

U rybníka 4 

02791 Oderwitz 

Organizátorem je: Pan Peter Liersch. 

E-mail: info@msc-oberlausitzer-dreilaendereck.eu 

Internet: https://msc-oberlausitzer-dreilaendereck.eu 

Cestovníkancelář: viz pt. 3. Místo konání 

3. Místo 

Paddock v Jägerwäldchen 

Jägerwäldchen 2 

02763 Bertsdorf - Hörnitz 

ÚDAJE GPS: 50.8726481; 14.6839087 

4. Typ události 
Závod motorsportu se bude konat jako ukázkový běh historických vozidel naokruhu.  Časomíra 
nebo vyhodnocení se neuvádí. 
 

5. Předběžný harmonogram 

Registrace 10.09.2021 otevřeno od 10:00 .m.  

Technická akceptace 10.09.2021 otevřeno od 12:00  

Instruktáž řidiče 11.09. a 12.09.2021 v 07:00 v markýze, účast je povinná!    

Demonstrační běhy 11.09. a 12.09.2021 od 8:00 do 18:00  
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6. Zmínit 
Výpis je zveřejněn online na webových stránkách https://msc-oberlausitzer-dreilaendereck.eu. 

K výuce musí být přiložena fotografie vozidla. Bez fotografie neexistuje žádné  zpracování, a proto 

žádné potvrzení nominální hodnoty! Neúplné položky také nebudou zpracovány. E-mailová 

adresa je povinná. Nominální potvrzení bude zasláno e-mailem po zavírací době. Bez e-mailu není 

potvrzeno nominální hodnota. Při pojmenování musí být podrobněji popsána kariéra 

motoristického  sportu a používání vozidla, což je kritérium výběru proúčast. Nominace je 

otevřena online od 01.04.20  

21 do 15.07.2021.  Po datu uzávěrky není zmínka možná. 

7. Nominální peníze 

Jeden startér 125,00€ 

Každé další vozidlo   50,00 € 

Děti (nečlůdové)   30,00 € 

 

Pro členy MSC-Oberlausitzer-Dreiländereck (členství v jednomneborodinném příslušníkovi) a 

jejichděti je nominální poplatek prominut. Děti pomocníků, kteříse účastní  8. ROČNÍKU OLD, 

mohou také začít bez nominálního poplatku. 

Nominální poplatek lze zaplatit až po obdržení nominálního potvrzení. V případě převodu bez 

nominálního potvrzení zadržuje MSC-Oberlausitzer-Triländereck příspěvek na náklady ve výši 

20,00 EUR za splacení. Nominální poplatek musí být převeden na účet MSC-Oberlausitzer-

Dreindereck   do 06.09.2020,jinak nebude vydáno povolení kespuštění. Platba v hotovosti při 

registraci je povolena pouze začátečníkům ze zahraničí. 

8. Sportovní hlídač 

Funkce Jméno Licence 

Hlavní vědec Wolfgang Kießling DMSB SPA1038423 

Zástupce řidiče Stephan James DMSB SPM1167204 

Průvodce pomocníkem Helge Schönlebe  

Vedoucí bezpečnosti trasy René Schwobe DMSB SPM1167202 

Technický komisař 2. Nicolaus – Wikipedie  

Manažer lékařských operací Dr. Hanzl  

Úředník pro životní 

prostředí 

Tim Neumann  
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9. Potvrzení vstupu 
Organizátor odmítne obdržené zmínky, které nejsou v souladu s podmínkami nabídkového řízení. 
Na konci akce není možnépřejmenování. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout nominace bez 
udílí důvody. Nominální potvrzení bude doručeno pouze e-mailem. Je proto povinné poskytnout 
e-mailovou adresu. 
Pro vstup do výběhu musí být jmenovité potvrzení zřetelně uloženo ve vozidle a        předloženo. 

Do výběhu nesmíte vstoupit bez nominálního potvrzení. 

Stuhy účastníků pro jezdce a pomocníky budou vydány při registraci v závodní kanceláři. 

10. Klasifikace tříd 

Třída Vozidla Posunutí/ cm 3 
bje rok 

výstavby 

1 Motocykly  1949 

2 Závodní kola 50 - 80 1985 

3 Závodní kola 125 - 175 1985 

4 Závodní kola 250 1985 

5 Závodní kola 350 1985 

6 Závodní kola 500 - 1000 1985 

7 sidecar motocykly Otevřít     - 

8 Závodní kola otevřené aktivním i bývalým 

aktivním závodníkům 

    - 

9 Formule závodní auto  1989 

10 Cestovní auto uzavřeno  1989 

11 Kart závodní auto      - 

speciální 

běh 

Historické. Auta       - 

potomek vhodná vozidla       - 
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11. Registrace v kanceláři  akce 

K účasti na této historické motoristické události není nutná žádná licence na motorsport. 

Začátečníci starší 70 let musí předložit aktuální lékařské potvrzení o způsobilosti k účasti na 
motoristickém sportu. Certifikát zůstává v kanceláři správy zájezdů.   

Po obdržení dokumentů v přihlášce  je možné vykáževkladový příjem nominálních peněz.    

K registraci je nutný občanský průkaz.  Jízda po okruhu je povolena pouze s platným 

řidičskýmprůkazem. Řidičský průkaz musí být předložen při registraci. Výjimka: Motorsport Youth. 

12. Kodex oblékání 
Motocykl / sajdkárna: celočelní helma, bez skládací helmy, ECE 22-05, kompletní kožené 
oblečení (jednodílné, s dvoudílným zipem), rukavice a boty jsou vyžadovány. 

Automobily: Helma (jako motocykl) a oblečení odpuzující plamen (celkově rukavice, boty, 

spodní prádlo) jsou vyžadovány podle normy FIA. 

Důrazně doporučujeme chránič zad! 

13. Stav vozidla Mohou se účastnit pouze vozidla, jejichž stav je 
 bezchybný a bez technických závad. Řidič odpovídá za stav vozidla a bezpečnost vozidla. 

Chraňte prosím vozidla před ztrátou oleje. Šrouby pro vypouštění oleje a kazety olejového 

filtru musí být zajištěny! Kamery přilby, stejně jako hlavní a boční stojany jsou obecně 

zakázány. Jako chladicí kapalina je povolena pouze voda. Glysatin se nesmí používat. 
Automobily: Ve vozidlem uss je přítomna rolová klec nebo roll bar.   

Čísla startovních čísel na vozidle musí mít minimální velikost 14 cm a musí být na vozidle 

zřetelně čitelná. 

Na motocyklech musí být počáteční číslo vpředu a v automobilech musí být namontováno 

nakapotě motoru a na obou předních bočních dveřích.   

Bezpečnostní vybavení, včetně přileb, je kontrolováno a kontrolováno. 
 

14. Načasování 

Podle typu události pt. 4. Žádné časování se neuvádí. 

 

15. Podrobnosti o trase 

Předváděcí jízda se provádí na silnici mezi Saalendorfem / Jonsdorfem (S136, K 8651) – 

Jonsdorf/ Waltersdorf (K8652) – Waltersdorf/ Saalendorf (K8653/S136), okruhem. Krátká 

část trasy vede přes Saalendorf. V Saalendorfu platí zákaz předjíždění. 

Délka: 5,9 km. 

Směr jízdy: ve směru hodinových ručiček 

16. Úvodní obrázek 

Start se provádí jako stojící start s běžícím motorem. 
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17. Pojištění 
K účasti na akci je nutné pojištění úrazu. Doporučujeme denní pojištění DMV. Pokud již existuje 

jiné úrazové pojištění, musí to řidič nebo cestující prokázat při registraci. Pokud důkaz není 

možný, musí být denní pojištění DMV smetené. Účast není možná bez kontroly nehod. 

18. Prováděcí pravidla/ pravidla chování 

Pro vstup do výběhu musí být jmenovité potvrzení zřetelně uloženo v autě nebo 

ukázat. V paddocku mohou parkovat maximálně 2 auta na účastníka. Ostatní auta nejsou 

povolena v paddocku. 

 

Vyzývá všechny účastníky a jejich důvod, aby se řídili rozumným stylem jízdy, protože se jedná o 

demonstrační   jízdy a nejsou o dosažení nejvyšších rychlostí. 

Aby se to zajistilo, jsou účastníci sledováni označenými místy trasy a v případě potřeby jsou 

hlášena porušení přenosové linky. 

Běhy příslušných tříd mají maximální dobu trvání 20 minut.  Účastníci mají možnost startovat 

dvakrát denně ve své třídě (dle rozvrhu). 

Vzhledem k nepředvídatelným událostem jakéhokoli druhu jsou možné změny plánu. V jízdním 

řádu není nárok na cestovní časy. 

 

Cestující v automobilech jsou k dispozici pouze ve speciálních jízdách  nebo ve třídě 10 pro 

vozidla Ralley, která se     pravidelně účastní Ralleys. Tito cestující musí    být zahrnuti v době 

určení.  Nominace jsou vyloučeny. 

Účast na závodech je povolena pouze bez vlivu alkoholu nebo drog/návykových látek. 
Pořadatel si vyhrazuje právo provádět kontroly alkoholu. Porušení tohoto ustanovení vede k 
vyloučení z události.  Účastník již nesmí startovat v Horním Lužikském trojúhelníku. 

Okruh je jednosdílná. Řidiči, kteří poruší pokyny organizátora, mohou být z akce vyloučeni. 

Vrácení nominálního poplatku je vyloučeno. 

Jsou-li na trase záchranná a bezpečnostní vozidla, musí účastníci okamžitě zastavit a uchýit 

se k těmto vozidlům. Neúspěšná vozidla musí být co nejdříve zaparkovaná na okraji trati, 

aby nehrozí nebezpečí pro ostatní účastníky. 

Takzvané "vyhoření" není povoleno. Řidiči, kteří tento zákaz nedodrží, budou z akce vyloučeni. 

Škody způsobené "vyhořením" na chodníku budou účtovány znečišťovateli. 

V paddocku je třeba vždy dbát na zajištění pořádku a čistoty (bez otevřeného ohně).  

 

Pořadatel zajišťuje pitnou vodu, toalety a omezenou elektřinu. V 

Pro čistotu je třeba vzít v úvahu sprchy. Odpad nebo nebezpečný odpad musí být zlikvidovánv 

nádobách za tímto účelem. 
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V paddocku platí kroková rychlost. 

 

Z   důvodů ochrany životního prostředí musí být pod svědka  umístěna    plastová plachta o 

minimální velikosti5x2 m  pro kapaliny. 

 

Je třeba dodržovat pokyny sil zákona a pořádku. Nedodržení může mít za následek vyloučení z 

události. 

 

Považuje se za kritérium vyloučení, pokud se jednání řidiče neschází! 

V případě vyšší moci může být akce zrušena. 

 


