
 

 

POZVÁNKA NA TESTOVÁNÍ

MAVERICK RESCUE z.s. VE SP

DNECH 14. - 15. 10. 20
 
INFORMACE K TESTOVÁNÍ: 
Testy jsou určeny pro jezdce ze všech automobilových disciplín (okruhy, vrchy, rallye atd.)
Počet vozů na trati v jedné tréninkové p
 
COVID INFO: 
Všichni jezdci a jejich doprovody musí p

• RT-PCR test na SARS-CoV

• POC (= z certifikované laborato
výsledkem max. 72 hodin starý, nebo 

• lékařské potvrzení o kompletním o
vakcíny a min. 14 dní po 1.dávce u jednodávkové vakcíny), nebo 

• lékařské potvrzení o prod
pozitivního testu RT-PCR) 

Všichni účastníci jsou povinni nosit respirátory FFP2
hygienickými opatřeními a aktuálními na
 
PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ PLÁN: 
Nájezd do areálu: 
13. 10. 2021 od 18:00 hodin (dříve NE)
Testování: 
čtvrtek i pátek        9.00-13.00 / 
 
REGISTRACE: 
na e-mailové adrese: maverick.rescue@seznam.cz
Ve Vašich registracích vždy uvád
kterým/i budete testovat, datum 
informačních skupin v daném dnu, a kontakt: tel. 
 
Veškeré informace o obsazenosti testovacích jízd a boxech v daných vypsaných 

naleznete zde: https://www.maverickrescue.cz/registrace/registrace
testovani-a-volne-jizdy-sportovnich
15-10-2021/ 

Další informace naleznete na webových stránkách
https://www.maverickrescue.cz/trate/14
sportovnich-a-zavodnich-automobilu

 A na facebooku zde: https://www.facebook.com/Maverick
 
Pokud se nebudete moci účastnit, prosíme o provedení odhlášení min. 48 hodin p
 
CENY: 
Cena jedné půl hodiny za jedno auto je 
pronajmout box za cenu 4.500,
boxu. Tím by byla cena pro jedno auto a jezdce nižší.
Administrace a platby tréninků
hodin). Viz navigační systém v
 
Aleš Gänsdorfer 
Maverick Rescue z. s. 
Mobil: +420 777 679 289 
Mail: maverick.rescue@seznam.cz
www.maverickrescue.cz 
S pozdravem organizační výbor Maverick
 

 

TESTOVÁNÍZÁVODNÍCH AUTOMOBILŮ 14. - 15.
 

s. VE SPOLUPRÁCI S AUTOMOTODROMEM BRNO

2021 DVOUDENNÍ TESTOVACÍ JÍZDY AUTOMOBILŮ

ze všech automobilových disciplín (okruhy, vrchy, rallye atd.)
 na trati v jedné tréninkové půlhodině je 40. 

Všichni jezdci a jejich doprovody musí před vstupem do areálu AMD Brno př

CoV-2 s negativním výsledkem max. 7 dní starý, nebo

POC (= z certifikované laboratoře) test na antigen pro SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem max. 72 hodin starý, nebo  

ské potvrzení o kompletním očkování (min. 14 dní po 2. dávce u dvoudávkové 
vakcíny a min. 14 dní po 1.dávce u jednodávkové vakcíny), nebo  

ské potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 (ne více než 180 dní od prvního 
PCR)  

astníci jsou povinni nosit respirátory FFP2 uvnitř budov. Akce se bude 
eními a aktuálními nařízeními vlády ČR. 

 

(dříve NE) 

/ 14.00-18.00 

maverick.rescue@seznam.cznebo na telefonním čísle:
Ve Vašich registracích vždy uvádějte: jméno, příjmení, team, počet a značka vozidla/el, s 
kterým/i budete testovat, datum testování, předpokládaný počet půlhodinových trénink

ních skupin v daném dnu, a kontakt: tel. č. a e-mailovou adresu. 

Veškeré informace o obsazenosti testovacích jízd a boxech v daných vypsaných 

https://www.maverickrescue.cz/registrace/registrace-jezdcu-
sportovnich-a-zavodnich-automobilu-na-automotodromu

Další informace naleznete na webových stránkách zde: 

https://www.maverickrescue.cz/trate/14-15-10-2021-podzimni-testovani-a-volne
automobilu-na-automotodromu-v-brne-cr/ 

https://www.facebook.com/Maverick-Hill-Climb-Czech-

častnit, prosíme o provedení odhlášení min. 48 hodin p

l hodiny za jedno auto je 1.600,- Kč / 65 EUR včetně DPH. Můžete si také 
00,- Kč / 180 EUR včetně DPH/den. Možnost více aut do jednoho 

boxu. Tím by byla cena pro jedno auto a jezdce nižší. 
tréninků budou v hlavní budově v kanceláři v přízemí (vždy od 08:30 

ní systém v areálu AMD. 

Mail: maverick.rescue@seznam.cz 

výbor Maverick Rescue z.s. a Automotodrom Brno

 

. 10. 2021 

BRNO POŘÁDÁ VE 

AUTOMOBILŮ. 

ze všech automobilových disciplín (okruhy, vrchy, rallye atd.). 

předložit:  

2 s negativním výsledkem max. 7 dní starý, nebo 

2 s negativním 

2. dávce u dvoudávkové 

19 (ne více než 180 dní od prvního 

Akce se bude řídit platnými 

ísle: +420 777 679 289. 
čka vozidla/el, s 

lhodinových tréninků, dle 

Veškeré informace o obsazenosti testovacích jízd a boxech v daných vypsaných časech, 

-a-tymu-podzimni-
automotodromu-v-brne-cr-14-

volne-jizdy-

-223983431024791 

astnit, prosíme o provedení odhlášení min. 48 hodin předem.  

ůžete si také 
 DPH/den. Možnost více aut do jednoho 

ízemí (vždy od 08:30 

s. a Automotodrom Brno a.s. 


