
                                                                                              

                                                                         
                                                                                                

PROPOZICE   ORIENTAČNÍ  SOUTĚŽE 
 

      Jízda historických vozidel   „Veteráni  Valašskem  2020 “ mistrovství  České 
      republiky  -  Pohár  HV  AVCC  v AČR. 
 
1.  Název sportovního podniku : 
     Orientační jízda historických vozidel  „ Veteráni Valašskem 2020 “ 
 
2.   Druh sportovního podniku :  Orientační  soutěž. 
 
3.   Jméno a adresa pořádající  organizace : 
      AUTOKLUB  ČR  Rožnov  v AČR ,  Svazarmovská 865, 756 61 Rožnov  p.R. 
      IČO  533742,  e-mail :  autoklubroznov@seznam.cz 
 
4.   Soutěž  je pořádaná  v souladu  s „Národními  sport. řády  AVCC v AČR “ 
 
5.   Místo a datum  pořádání  sportovního podniku : 
      Sraz účastníků soutěže  je v „ Campingu Rožnov p.R.“  ul. Radhošťská, proti   
      Benzině v sobotu  23. května  2020  od  7,00  do  9,00 hod.  
 
6.   Charakteristika  sportovního podniku : 
      Orientační  jízda  historických  vozidel  se dvěmi  jízdními  etapami, délka                              
      trati  cca  65 km  
      Časový  harmonogram  soutěže : 
       7,00  -  9,00 hod.       Presentace a tech. přejímka v kempu 
       9,00  -  9,30 hod.       Rozprava s účastníky soutěže 
       10,00 -  hod.                          Start  prvního  účastníka 
       11,30   12,30 hod.     Plnění  prvků 
       12,30  -                      Start  prvního účastníka  do  2 etapy 
       14,30                         Příjezd prvního účastníka do cíle, oběd. 
       15,30                         Vyhodnocení soutěže.  
  7.    Soutěž je určena pro osobní automobily, moto solo, moto s přívěsným   
         vozíkem, tříkolky, užitková vozidla. 
         Vozidla budou zařazeny a následně  vyhodnoceny  podle „ Národních  
         sportovních  řádů.“ 
         Automobily i motocykly budou zařazeny každá do tří  věkových kategorií 

-  do roku 1945  od r. 1946  do r. 1970   a od r. 1971 do r. 1990 
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    8.  Max. počet  soutěžicích  -  50 vozidel 
    9.  Termín  uzávěrky  přihlášek  13.5.2020 
  10.  Vklady účastníků  :  auto - řidič  450,- Kč  každá další osoba  150,- Kč 
                                         Moto – řidič 400,- Kč  každá další osoba  150,- Kč 
  11.  Ředitelství  soutěže : 
         Ředitel  soutěže  :    ing. Svatopluk  Buček 
         Tajemník  soutěže :   Antonín  Valenta 
         Hlavní  pořadatel :  Arnošt  Turča 
         Hospodář soutěže :  Milan  Mareček 
         Start :                       Jaroslan  Pištělák 
         Propagace :              Josef  Vahalík 
         Tech. přejímka :       Jaroslav  Fojtášek 
         Péče o jezdce :         Helena  Valentová, Krystýna  Marečková, Petra  Polčáková. 
  12.  Delegovaný sport. komisař :  Zdeněk  Baďura 
         Výpočetní  středisko :  Radomil Jurajda, Jaroslav Pištělák  a  pí.  Jurajdová 
  13.   Protesty :   
         Protesty je možno vznášet  během soutěže proti jinému soutěžícímu a po  
         ukončení soutěže proti výsledkům předloženým do 30 min. po vyvěsení   
         předběžných výsledků ředitelem soutěže. Výše poplatků je 500,- Kč                   
         a 1000,- Kč 
 14.   Vyhodnocení  soutěže : 
          Pořadatel vyhodnotí  výsledky podle platných > Národních sportovních řádů 
         AVCC AČR <  Vyhodnoceny budou samostatně kategorie uvedené v bodě  6  
        těchto propozic, dále budou vyhodnoceny nejlepší ženská posádka ,  nejstarší  
        auto, nejstarší moto  a  nejzajímavější  účastník.  Pořadatel si  vyhrazuje dále  
        vyhodnotit  některou posádku  dle vlastní  úvahy. 
 15.  Nesportovní  chování : 
        Delegovaný  sportovní komisař ve spolupráci  s ředitelem soutěže  má právo  
        zatížit  trestnými body  (100 bodů)  nebo vyloučit  posádku za nesportovní  
        chování. 
 16.  Kontaktní  telefon :  732 346 904 
         
       Ředitel  soutěže :  ing. Svatopluk  Buček  v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


