PROVÁDĚCÍ POKYNY PRO ČESKÝ POHÁR 2012
1. Podmínky účasti:
Soutěží Českého poháru (ČP) se mohou zúčastnit všechny posádky s licencí i bez licence.
ČP se jede dle Řádů AOS. Posádky bez licence, kde žádný člen nebyl v posledních 5. letech
držitelem licence, budou navíc hodnoceny v samostatné kategorii- tzv. „malý Český pohár“.
2. Kalendář soutěží:
25.02.
16.06.
15.09.
20.10.
24.11.

Hrubá Skála- 1. kolo
Jilemnice- 2. kolo
Dobříš- 3.+ 4. kolo
Tábor- 5. kolo
M. Boleslav- Hyena- 6. kolo

3. Hodnocení:
Pro celkové umístění v ČP i v kategorii posádek bez licence se započítávají 4 nejlepší
výsledky. Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů z předepsaného počtu
započítaných soutěží snížený o jednu nejhorší, následně o dvě nejhorší atd. Pokud ani
toto pravidlo neurčí pořadí, rozhoduje o pořadí lepší umístění v posledním kole seriálu ve
kterém žádný člen posádky nevykonával funkci vedoucího tratě, nebo hlavního rozhodčího.
Za první místo v soutěži se přiděluje 30 bodů a za každé další vždy o bod méně. Soutěže
ČP se může zúčastnit posádka I.VT v jiném složení než je nominována do MČR 2012.
V posádce může v tomto případě startovat buď náhradník bez VT, nebo držitel I.VT z jiné
posádky- posádka se v tomto případě před startem sama rozhodne pod kterým start. číslem
bude startovat. Pokud se zúčastní soutěže členové jednoho startovního čísla v MČR ve dvou
různých posádkách, jedna posádka bude startovat pod číslem z MČR a druhé posádce bude
přiděleno číslo dle pravidel pro přidělování čísel. Posádky se samy rozhodnou před startem,
pod kterým číslem budou startovat.
První 3 posádky v celkovém hodnocení i v kategorii posádek bez licence obdrží poháry,
případné věcné ceny budou předány dle možností Svazu AOS AČR.
Prvních 5 posádek v celkovém hodnocení ČP (posádky, které se umístí v MČR 2012 na 1.30. místě se nepočítají) má nárok na postup do MČR 2013.
4. Startovné:
Startovné na jednu soutěž může být maximálně 250,- Kč, v případě vícekolové soutěže se
pořadatelům doporučuje, aby startovné za 1 kolo nepřekročilo 200,- Kč.
5. Protesty:
Výši vkladu za protest stanovuje pořadatel, nesmí však převýšit 200,- Kč.
6. Startovní čísla:

a) Posádky jsou povinny startovat pod celoročně přiděleným číslem.
b) Startovní čísla pro I. VT a ZPM jsou dány startovními listinami.
c) Posádce bez startovního čísla bude na první soutěži, které se zúčastní, přiděleno bezplatně
startovní číslo dle pravidel pro přidělování čísel. Toto číslo platí celý rok 2012 na všech
soutěžích v ČR pořádaných Svazem AOS.
d) Přidělování nových st. čísel se řídí pokyny Svazu AOS v AČR.
e) V Českém poháru je možno startovat se startovními čísly, která byla přidělena
na Moravském poháru.
7. Ostatní informace:
Obtížnost itinerářů by měla odpovídat tomu, že se tohoto seriálu zúčastňují jak posádky
startující v MČR, tak i posádky méně zkušené t.j. obtížnost by měla být na nižší úrovni než
v seriálu MČR.
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Za Výkonný výbor Svazu AOS Zdeněk Klenák

