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START – YOKOHAMA RACE CZ – 2021 

Firma Sigma Motor s.r.o. (dále jen promotér), která se v druhé polovině roku 2020 stala výhradním 

distributorem závodních pneumatik YOKOHAMA pro Českou a Slovenskou republiku, vypisuje pro svou první 

plnohodnotnou distribuční sezónu (2021) pro své zákazníky podpůrný značkový pohár „START – YOKOHAMA 

RACE ČR – 2021“, který je určen jak pro licencované, tak i nelicencované jezdce a týmy. 

Soutěžní pravidla: 

1. Všeobecně 

1.1. Značkový pohár „START – YOKOHAMA RACE ČR – 2021“ (dále jen pohár) je určen pro všechny 

zákazníky (dále jen účastník), kteří nakoupí u firmy Sigma Motor s.r.o. nebo VIVACAR s.r.o. v období 01. 05. 

2021 – 03. 09. 2021 minimálně 4 kusy závodních pneumatik, včetně tzv. semislicků (A052) určených i pro 

běžný provoz, a dále splní podmínky účasti promotéra. 

1.2. Tato pravidla jsou souhrnem ustanovení, jimiž se řídí každý účastník a promotér poháru. 

1.3. Platnost těchto pravidel je od 01. 05. 2021. 

2. Podmínky účasti 

2.1. Účastníkem poháru se stává každý, kdo splní bod 1.1. těchto pravidel a zároveň vyplní přihlášku do 

poháru. 

2.2. Účastník použije zakoupené pneumatiky k jakékoli organizované sportovní činnosti při závodech na 

okruzích, rally soutěžích, závodech do vrchu, autoslalomech, jízd pravidelnosti, nebo jiných organizovaných  

motoristických soutěží nebo akcí, které jsou výsledkově či prezenčně doložitelné. 

2.3. Účastník použije zakoupené pneumatiky k testu, který je odsouhlasen promotérem poháru.  

3. Povinnosti účastníka 

3.1. Účastník je povinen doložit promotérovi (přednostně v elektronické podobě) výsledkové či prezenční 

listiny z účasti dle bodu 2.2., včetně kontaktu na pořadatele.  

3.2. Účastník je povinen doložit promotérovi (přednostně v elektronické podobě) minimálně 3 fotografie 

prokazující účast dle bodů 2.2. a 2.3., a to včetně souhlasu k jejich použití včetně použití fotografií, jež si 

z dané akce zajistí promotér sám.  

3.3. Účastník je povinen na akci, na které použije zakoupené pneumatiky, vylepit na vůz na viditelné místo (z 

předního i zadního nebo bočního pohledu) logo pneumatik YOKOHAMA v počtu 4 kusů o minimální velikosti 

300 x 75 mm.  V případě, že je na voze reklama konkurenčních pneumatik, je účastník povinen pro danou 

akci či závod tuto zakrýt či odstranit.  

3.4. Účastník je povinen zdržet se ve svých prohlášeních poznámek, které by mohly značku YOKOHAMA 

poškozovat a negativně ovlivňovat její produkty. 

4. Povinnosti promotéra 

4.1. Promotér zajistí povinné reklamy pro každého účastníka. 

4.2. Promotér zajistí mediální prezentaci poháru „START – YOKOHAMA RACE ČR – 2021“. 

4.3. Promotér zajistí po ukončení poháru předání cen dle těchto pravidel. 

4.4. Promotér zajistí průběžnou aktualizaci seznamů účastníků poháru. 

4.5. Na vybraných akcích (dle kalendáře distributora) zajistí servis pneumatik. 
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5. Systém poháru 

5.1. Přihlášení do poháru – nákup minimálně 4 kusů pneumatik, vypsání přihlášky, přidělení čísla v seznamu 

účastníků. 

5.2. Každý další nákup 4 kusů pneumatik = další přihláška, další číslo v seznamu účastníků. 

5.3. Výherci poháru se určují losem. 

5.3.1. Losují se dvě kategorie: 

A. POHÁR PRODEJE – los ze všech účastníků poháru – každý, kdo si koupil minimálně 4 kusy  

     pneumatik. Čím více nákupů, tím více v osudí.   

B. POHÁR VĚRNOSTI – los z účastníků, kteří se na pneumatikách YOKOHAMA zúčastnili ve dvou a  

     více závodech.  

5.3.2. Evidence osudí 

A. POHÁR PRODEJE – promotér vede evidenci účastníků. 

B. POHÁR VĚRNOSTI – promotér vede evidenci účastníků, kteří se zúčastnili dvou  

    a více akcí / závodů. 

5.4. Předání cen bude domluveno s promotérem po vylosování. 

6. Ceny 

6.1. A. POHÁR PRODEJE: 

 1. Cena   

− Vývojové testování vozidla Sigma na uzavřené trati a kompletním zázemím teamu SIGMA 

MOTOR. 

2. – 3. Cena  

− Chequered Flag Cap 1x 

− Lanyard YOKOHAMA Basic** 1x 

− Mechanical Gloves (YoIta Production) 1x 

− Triangle Backpack 1x 

  

6.2. B. POHÁR VĚRNOSTI: 

  1. Cena 

− Kredit na nákup závodních pneumatik Yokohama pro nadcházející sezónu v hodnotě  

30 000 Kč s DPH. (při objednávce do 30.10.2021) 

− Vývojové testování vozidla Sigma na uzavřené trati a kompletním zázemím teamu SIGMA 

MOTOR. 

− Zapůjčení vozidla SIGMA na 48 hodin se schválením do provozu po silničních komunikacích 

při úspěšném absolvování testů na okruhu.  
Firma SIGMA MOTOR s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout tuto výhru při neúspěšném splnění testování a 

nevhodném chováním. 

− Winner Cap 1x 

− Chequered Flag Cap 1x 

− Lanyard YOKOHAMA Basic** 1x 

− Mechanical Gloves (YoIta Production) 1x 

− Umbrella YOKOHAMA 1x 
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− Matterhorn knit fleece jacket men (L) 1x 

− Triangle Backpack 1 

 2. Cena 

− Kredit na nákup závodních pneumatik Yokohama pro nadcházející sezónu v hodnotě  

20 000 Kč s DPH. (při objednávce do 30.10.2021) 

− Vývojové testování vozidla Sigma na uzavřené trati a kompletním zázemím teamu SIGMA 

MOTOR. 

− Winner Cap 1x 

− Chequered Flag Cap 1x 

− Lanyard YOKOHAMA Basic** 1x 

− Mechanical Gloves (YoIta Production) 1x 

− Umbrella YOKOHAMA 1x 

− Matterhorn knit fleece jacket men (L) 1x 

− Triangle Backpack 1 

3. Cena 

− Kredit na nákup závodních pneumatik Yokohama pro nadcházející sezónu v hodnotě  

10 000 Kč s DPH. (při objednávce do 30.10.2021) 

− Vývojové testování vozidla Sigma na uzavřené trati a kompletním zázemím teamu SIGMA 

MOTOR. 

− Winner Cap 1x 

− Chequered Flag Cap 1x 

− Lanyard YOKOHAMA Basic** 1x 

− Mechanical Gloves (YoIta Production) 1x 

− Umbrella YOKOHAMA 1x 

− Matterhorn knit fleece jacket men (L) 1x 

− Triangle Backpack 1 

 

 3. až 10. Cena 

− Chequered Flag Cap 1x 

− Lanyard YOKOHAMA Basic** 1x 

− Mechanical Gloves (YoIta Production) 1x 

− Triangle Backpack 1 
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7. Ostatní 

7.1. Promotér si vyhrazuje právo na změnu těchto propozic. 

 

 

 

„START – YOKOHAMA RACE ČR – 2021“ – PŘIHLÁŠKA  

 

Jméno a příjmení: ………………………………………..   Název týmu: ………………………………………………… 

 

Datum narození: ………………………………………….  Zástupce týmu: ……………………………………………. 

 

Národnost: ………………………………………………….. 

 

Ulice: …………………………………………  Město: ……………………………………………………. PSČ: …………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………….   Email: ………………………………………………………… 

Web jezdce / týmu: ………………………………………………………………………….. 

Značka a typ vozu / týmové vozy:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Typ pneumatiky YOKOHAMA (např. N2936, 210/650R18, A051T, M ) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Disciplína: ………………………………………………  Třída: …………………………………  

 

Pohár/y, akce: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Smluvní podmínky: 

1. Účastník svým podpisem potvrzuje, že je seznámen a souhlasí s podmínkami vyhlášeného poháru, které       

jsou součástí této přihlášky. 

2. Účastník svým podpisem potvrzuje, že všechny údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé. 

 

V ……………………………………. Dne ………………………………………… Podpis ……………………………………………….. 

 

  


