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6.  DALŠÍ PRAVIDLA 

Pokud je jezdec současně kvalifikován z národní, národní s mezinárodní účastí, 
kontinentální (zónové) nebo mezinárodní série/podniku RMC, má kvalifikace na 
výše klasifikované sérii/podniku pro kvalifikaci do RMCGF 2021 přednost. 

Pořadí je následující: 

1.  ROTAX MAX Challenge EURO Trophy 
2.  ROTAX MAX Challenge ASIA Trophy  
3.  ROTAX MAX Challenge International Trophy 
4.  Mezinárodní podniky 
5.  Kontinentální (zónový) 
6.  Národní s mezinárodními účastníky *  
7.  Národní podniky. 

*…. Jakýkoliv národní podnik s mezinárodní účastí vyžaduje předchozí schválení 
od ROTAXu. 

V takovém případě se bude pro RMCGF kvalifikovat následující nejlépe umístěný 
jezdec z dotčené série/podniku. 

Pokud se jezdec kvalifikuje ze dvou nebo více různých národních, kontinentálních 
(zónových) nebo mezinárodních sérií / podniků RMC ve stejné kategorii současně, 
musí jezdec použít první lístek, který vyhrají (definovaný datem konečného 
závodu). 

Pokud by nastala situace, že jezdec, který se již kvalifikoval na RMCGF je v pozici, že 
vyhraje druhý lístek, bude tento druhý lístek přesunut na dalšího jezdce v pořadí, který 
je oprávněn lístek vyhrát.  
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Jezdec nebo distributor nemůže rozhodnout, který lístek jezdec použije pro svou 
přihlášku do RMCGF. 

Statut podniku je považován za „mezinárodní“, pokud je uveden v oficiálním 
Mezinárodním sportovním kalendáři CIK-FIA. Statut podniku je považován za 
„kontinentální / zónový“, pokud je uveden v oficiálním Kalendáři zóny CIK-FIA. 

Pokud se jezdec kvalifikuje ve dvou nebo více kategoriích, musí se zúčastnit 
RMCGF 2021 pouze ve vyšší kategorii. 

V RMCGF není povoleno zúčastnit ve více než jedné kategorii 

Pořadí je:  

1. Projekt E20 
2. D2 MADX nebo DD2 MAX Master (podle věku jezdce) 
3. Senior Max nebo Senior Max Master (podle věku jezdce)  
4. Junior MAX 
5. Mini MAX: 
6. Micro MAX  

Při jakékoliv dvojité kvalifikaci si ROTAX vyhrazuje právo rozhodnutí, která série závodů se bude počítat 
pro kvalifikaci, aby se vyloučilo jakékoliv strategické chování soutěžících. 

Poznámka: * Je přísně zakázáno nabízet RCMGF na prodej, lístky RCMGF jsou nabízeny  

jako ceny v příslušných podnicích RCM po celém světě. 

*neplatí pro kategorii Projekt E20 

Projekt E20  

Pokud se jezdec kvalifikuje na RMCGF v jedné z výše uvedených kategorií a zároveň do Projektu E20,            
musí po obdržení druhého lístku neprodleně informovat ROTAX e-mailem o tom, ve které kategorii si  
přeje startovat. Jakmile Rotax email obdrží a obratem ho potvrdí, rozhodnutí je konečné a změna není 
možná.  

Email: Sara.Jernejc@brp.com  


