Změny v pravidlech – 2022
2022 – MČR Drift s mezinárodní účastí – pro všechny jezdce s platnou licencí AČR a ASN.
CEZ – Central Europe Zone – pro všechny jezdce s platnou licencí AČR a ASN.
Česká trofej v AČR – pro kategorie PRO a PRO 2, pro jezdce s platnou licencí AČR.
Hluk – PRO, PRO2, PRO 3 – 102 + 2 db
Street – 98 + 2 db
Metodika měření -

statické měření: Vozidlo musí stát, s motorem běžícím na 3,500
otáček, tyto otáčky se měří pomocí otáčkoměru. Výsledkem měření je
maximální zaznamenaná hodnota.
dynamické měření: měření bude prováděno 10 metrů od kraje trati na
vnější straně v akcelerační zóně, ve výšce 0,8 m.

Licence pro 2022 –

Street – Národní licence „F“ (praktický lékař)
PRO 3 – Národní licence „F“ (praktický lékař)
PRO 2 – Národní licence „F“ (praktický lékař)
PRO – Národní licence „E“ (sportovní lékař)

Automobily obecně – Pro vozidla kategorie PRO3, PRO 2 a PRO je zakázaná dynamická
kontrola stability, ABS a je zakázáno používání aktivního řízení.

Povolené úpravy PRO 3 -

interiér je libovolný, vnitřní výplně předních dveří včetně
otevírání musí zůstat zachovány nebo nahrazeny nehořlavým,
netříštivým materiálem

Všeobecná bezpečnost -

Během tréninku a závodu smějí jezdci používat k jízdě pouze
dráhu a musí vždy dodržovat ustanovení bodu č.25 tohoto řádu
týkající se chování na dráze.

Bod č.25. -

Jezdec nesmí, úmyslně/opakovaně překračovat dané limity tratě - vytyčená
trať („Agrodrift“) v tréninkových jízdách pod sankcí udělení trestu. Jezdec je
povinen v tréninkových jízdách opustit trať v případě jakéhokoli podezření
technické závady nebo uniku provozních kapalin z vozidla.

4.3.3. KOLA A PNEUMATIKY
- kategorie PRO 2 :Kola libovolná maximální průměr 18 palců, označení kol musí být
kontrastní barvou a provedení dle bodu 17.5, pneumatiky o maximální sekční šířce
235 mm měření bude prováděno šablonou s prostupem 243 mm, kdy pneumatika
musí být schopna projít skrz šablonu v oblasti sekční šíře. Pneumatiky pouze
s homologací DOT, nebo „E“.
- kategorie PRO: Kola libovolná maximální průměr 18 palců, označení kol musí být
kontrastní barvou a provedení dle bodu 17.5, pneumatiky o maximální sekční šířce
265 mm měření bude prováděno šablonou s prostupem 273 mm, kdy pneumatika
musí být schopna projít skrz šablonu v oblasti sekční šíře. Pneumatiky pouze
s homologací DOT, nebo „E“.
Rozprava 8.1.

DRIFT TAXI A PODMÍNKY

-

-

Rozprava může být i v elektronické podobě.

automobil musím projít technickou kontrolou pro Drift Taxi

pro kategorie PRO, PRO 2 a PRO 3 je povinnost: přilba, kombinézu (jednodílný
oblek)
pro kategorie Street je povinnost: přilba, dlouhý rukáv, dlouhé kalhoty a
pevná obuv
za chování spolujezdce je zodpovědný vždy řidič
spolujezdec musí být řádně připoután
v případě spolujezdce musí být zavřené

