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Směrnice pro zabezpečení tratí  
závodů automobilů do vrchu 

Závody automobilů do vrchu jsou sportovní podnik na přírodní trati s realizovanými 
bezpečnostními opatřeními dle tohoto dokumentu. 
Příslušná bezpečnostní opatření pro konkrétní trať specifikuje protokol o schválení 
trati. 
Pro zabezpečení tratí závodů automobilů do vrchu a prostorů pro diváky provede 
pořadatel následující opatření:  

I. Vyhrazené prostory pro diváky  
Prostory pro diváky musí splňovat tato kritéria:  
- zásadně nesmí být pod úrovní vozovky  
- doporučená výška divácké zóny od povrchu vozovky je 2,5 m, v případě, že je 

nižší, musí být v dostatečné vzdálenosti od kraje vozovky 
- doporučená minimální vzdálenost divácké zóny od okraje vozovky je 5 m, od 

svodidel je 2 m, při dodržení podmínky nad úrovní vozovky. Vždy je třeba brát na 
zřetel místní podmínky a charakter trati. 

Divácké prostory jsou hlídány pořadateli, kteří mají písemné instrukce pro výkon 
funkce nebo prokazatelně absolvovali školení pořadatelů na téma zabezpečení tratí 
ZAV.  
Pořadatel v případě, že se diváci zdržují mimo divácký prostor v zakázané zóně, tuto 
skutečnost neprodleně oznámí řediteli nebo činovníkovi pro bezpečnost nebo 
dispečerovi závodu a závod musí být okamžitě přerušen až do nápravy tohoto stavu.  
Všechny ostatní prostory podél tratě mají statut „ZAKÁZANÝ PROSTOR“, musí být 
označeny zřetelně viditelnými tabulkami a musí být pod dohledem pořadatelů.  
Stánky s občerstvením a sociální zařízení budou umístěna v dostatečné vzdálenosti 
od trati. Pokud jde o umístění v nechráněném volném prostoru (např. louka, prostor 
bez svodidel apod.), potom je doporučená vzdálenost od tratě minimálně  30 m.  

II. Zabezpečení tratě  
a) Svodidla  
Pokud jsou jednoduchá, je možné je upravit na dvojité (vyplnit spodní mezeru)  
1. doplněním druhé pásnice svodidla i bez tlumícího členu  
2. upevněním ocelové pásnice (plocháče) pod horní svodidlo ze stejného materiálu 
    a profilu  
3. upevněním dřevěné kulatiny (min. průměr 15 cm) nebo dostatečně pevných 
    desek 
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4. bariery z pneumatik viz příloha (nebo obdobné kombinace) 
5. bariery z betonových prefa dílců – určených pro silniční účely 
6. bariery z lisovaných balíků slámy 
b) Stromy, sloupky apod. – jejich zabezpečení  
Doporučuje se použít barieru z pneumatik – v exponovaném místě vždy min. 3 
sloupce. Bariera musí být upevněna k překážce, pokud je to technicky možné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ostatních případech, s nižším předpokladem mimořádné události, lze použít 
ochranu z pneumatik v jiné podobě, případně použít i jiný materiál. 
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Pravidla pro barieru z pneumatik: 
- min. výška: 3 řady pneu o doporučené výšce okolo 1 m  
- pneu musí být obdobné velikosti 
- pneumatiky musí být vzájemně spojeny  
- spojení musí být dostatečně pevné  
- doporučuje se nepoužívat pneu nákladní  
- pro méně exponovaná místa je možné použití bariery ze dvou řad pneumatik 
- sloupce pneumatik je třeba svázat k sobě nebo k překážce páskou   
c) Ostatní  
- je vhodné, aby byla trať vymezena bílým vodícím pruhem na vozovce  
- k výraznějšímu vyznačení tratě (např. zatáčky) mohou být použity barevné 

plastové kužele, příp. sloupce z pneumatik barevně zvýrazněné, nebo plastová 
svodidla a podobně. 

- v případě použití kuželů či pneumatik je nutné nesmazatelné označení jejich 
polohy na vozovce (např. barevným sprejem, lepicí páskou)  

- stanoviště traťových komisařů a úseků musí být rovněž zabezpečena z hlediska 
bezpečnosti obsluhy a označena dostatečně viditelnými tabulemi s číslem 
stanoviště. 

III. Bezpečnostní plán  
Bezpečnostní plán musí obsahovat: 
a) plán tratě s vyznačením stanovišť traťových komisařů, stanovišť zdravotních, 

hasičských a technických vozidel  
b) plán tratě s vyznačením vyhrazených prostor pro diváky (doporučuje se provést 

fotodokumentaci) oba plány předkládá pořadatel při schvalování tratě  
c) doporučené přílohy:  

- seznam členů ředitelství včetně telefonních čísel  
- důležitá telefonní čísla – záchranná služba, hasiči, nemocnice, odtahová 

služba, policie a další  
- záznam o proškolení traťových komisařů  
- instrukce pro dozor pořadatelů v diváckých zónách  
- instrukce pro činnost radiobodů – spojení  
- podrobnější časový harmonogram 
- přesný popis případných retardérů  
- instrukce pro bezpečnost činovníků a medií  
- popis vybavení materiálem na stanovištích traťových komisařů včetně počtu 

osob 
Povinné vybavení:   
- přenosným hasicím přístrojem 6 kg, s hasicí látkou schválenou ASN 
- signalizační vlajky dle Standardních propozic ZAV 
- telefonní nebo radiový kontakt s ředitelstvím závodu 
- nádobou naplněnou látkou k pohlcování kapalin 
- minimálně 1 kus tvrdého koštěte a lopaty 
Doporučené vybavení: 
- nástroji pro otočení převráceného vozu; 
- nehořlavou přikrývkou pro uhašení ohně; 
- nehořlavými rukavicemi; 
- komisaři by měli být vybaveni k řezání pásů, bezpečnostních sítí atd. 
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- mapka s příjezdovými trasami pro diváky, odjezdovými trasami sanitních vozů, 
cesty do nemocnice, příp. přistávací plocha pro vrtulník  

- pokyny pro řešení ropných havárií  
- případné další dokumenty dle potřeby pořadatele 

Příloha: Varianty bariér – balíky slámy a pneumatiky 
1) Válcové nebo kvádrové (kvůli regionální dostupnosti) balíky slámy 

- k zabezpečení prostor, kde nejsou svodidla 
2) Kvádrové balíky slámy 

  
- jako vyplnění mezery pod pásnicí svodidla v případě jednoduchých svodidel 
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3) Bariéra kombi z pneumatik 

 
- jako vyplnění mezery pod pásnicí svodidla v případě jednoduchých svodidel 

4) Bariéra z pneumatik, zabezpečených proti uskočení deskami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- jako vyplnění mezery pod pásnicí svodidla v případě jednoduchých svodidel 
 


	1_zav_standard_16
	Standardní propozice FAS AČR pro automobilové závody do vrchu obsahují základní pravidla pro organizaci závodů do vrchu v ČR a doplňují mezinárodní a národní sportovní řády. Jsou závazné pro všechny účastníky (soutěžící, jezdce), pořadatele a činovník...
	Článek 1. -  Definice
	1.1. Závod automobilů do vrchu
	Silniční podnik, který se odehrává na silnici určené pro běžný provoz.
	1.2. Trať
	Závod automobilů do vrchu se koná na uzavřené trati........., která má následující charakteristiky: ..........délka .........převýšení….min. šířka……
	1.3. Parkoviště závodních strojů
	Prostor vyhrazený pro servisní a závodní vozy soutěžících a jezdců, pro vozy servisních firem.
	1.4. Předstartovní prostor
	Prostor, kde jsou vozy řazeny před startem, a je povolena přítomnost mechaniků, nahřívání kompletních kol (kk = disk, ráfek, pneumatika) není dovoleno. Prostor končí minimálně 25 metrů před startem a musí umožnit soustředění minimálně 5 vozidel po dob...
	1.5. Přípravný prostor
	V přípravném prostoru před startem je zakázáno jakékoliv ohřívání kompletních kol či pneumatik, přítomnost mechaniků v tomto prostoru je zakázána. Prostor musí umožnit soustředění minimálně 5 vozidel po dobu 5 minut před startem. Prostor končí minimál...
	1.6. Startovní čára
	Linie vymezující začátek měřeného úseku, kde je vozidlo bezprostředně před startem, přítomnost povolena pouze startérovi.
	1.7. Cíl a seřadiště v cílovém prostoru
	Linie označena šachovnicovou vlajkou a cílovou čarou znamenající konec měřeného úseku závodu. Za cílovou čarou je jezdec povinen dbát značení omezení rychlosti. Prostor seřadiště je vyznačen a jezdci jsou povinni dbát pokynů pořadatele.
	1.8. Uzavřené parkoviště
	Na závěr závodu je prostor mezi cílovou čarou a vjezdem do uzavřeného parkoviště podřízen režimu uzavřeného parkoviště. Do uzavřeného parkoviště mohou vstoupit pouze činovníci, pověření kontrolou. Žádný zásah do vozidla ať jakéhokoliv druhu, nelze pro...
	1.9. Prováděcí ustanovení (bulletin)
	Oficiální písemné oznámení, které tvoří nedílnou součást Zvláštních ustanovení sportovního podniku a slouží k jejich pozměnění, upřesnění a doplnění.  Prováděcí ustanovení musí být číslována a datována s časem vyvěšení. Prováděcí ustanovení vydaná do ...
	1.10. Oficiální informační tabule
	Veškerá oficiální sdělení, rozhodnutí a výsledkové listiny budou v nejkratším čase zveřejněny na oficiální vývěsce.
	1.11. Soutěžící
	Fyzická nebo právnická osoba.
	1.12. Doba trvání sportovního podniku
	Každý sportovní podnik ZAV začíná administrativní a technickou přejímkou a končí po uplynutí poslední z následujících lhůt:
	 lhůty pro protest nebo pro oznámení o odvolání nebo konec slyšení
	 konec administrativních a technických kontrol provedených po podniku v souladu se sportovními řády.
	 konec rozdílení cen

	Článek 2. -  Zvláštní ustanovení
	2.1. Podmínky vydání
	2.1.1. Zvláštní ustanovení formátu A5 musí plně odpovídat všem ustanovením, která jsou uvedena v MSŘ a NSŘ FAS AČR, ve Standardních propozicích FAS AČR a v dalších ustanoveních FAS AČR.
	2.1.2. Zvláštní ustanovení, která hodlá pořadatel vydat, musí obsahovat všechny potřebné dispozice a doplňující podmínky a musí být v souladu s předepsanými osnovami Zvláštních ustanovení.
	2.1.3. Nejméně dva měsíce před začátkem konání podniku musí být návrh Zvláštních ustanovení včetně Bezpečnostního plánu zaslán na sekretariát FAS AČR ke schválení, tento pak do tří týdnů vrátí pořadateli jeden výtisk Zvláštních ustanovení s případnými...
	2.1.4. Na obálce Zvláštních ustanovení každého podniku MČR v závodech automobilů do vrchu i na Prováděcích ustanoveních a na první stránce neoficiálních i oficiálních výsledků musí být uveden příslušný název mistrovství ČR i oficiální logo, které FAS ...
	2.1.5. Ve Zvláštním ustanovení musí být určen časový harmonogram podniku.
	2.2. Změny zvláštních ustanovení - Prováděcí ustanovení
	2.2.1. Dispozice Zvláštních ustanovení mohou být pozměněny jen ve smyslu MSŘ FIA.
	2.2.2. Každá změna nebo každé doplňující ustanovení budou oznámeny datovanými a číslovanými Prováděcími ustanoveními, která budou nedílnou součástí těchto Zvláštních ustanovení.
	2.2.3. Tato Prováděcí ustanovení budou vyvěšena na oficiální vývěsce.
	2.3. Uplatnění řádů
	2.3.1. Ředitel sportovního podniku je pověřen uplatněním MSŘ, NSŘ, Standardních propozic FAS a Zvláštních ustanovení v průběhu podniku. Musí informovat sportovní komisaře o všech důležitých případech vyžadujících uplatnění MSŘ, NSŘ, Standardních propo...
	2.3.2. Každý protest podaný soutěžícím bude ředitelem předán sportovním komisařům ke zvážení a rozhodnutí (čl. 13 MSŘ).
	2.3.3. Stejně tak každý případ nepředvídaný předpisy bude posuzován sportovními komisaři, kteří jako jediní mají právo rozhodnout.
	2.3.4. V mistrovství ČR je při národních podnicích úředním jazykem čeština a při mezinárodních podnicích (kromě ME) čeština nebo angličtina. Rozhodující je vždy text těchto Standardních propozic FAS a NSŘ.
	2.3.5. Každé nesprávné, podvodné nebo nesportovní chování ze strany soutěžícího nebo jezdce bude posuzováno sportovními komisaři, kteří mohou udělit trest až do vyloučení.
	Článek 3. -  Činovníci
	 Sportovní komisaři
	 Pozorovatelé ASN
	 Ředitel závodu
	 Tajemník závodu
	 Techničtí komisaři
	 Časoměřiči
	 Bezpečnostní činovník
	 Činovník pro styk se soutěžícími
	 Hlavní lékař
	Článek 4. -  Vypsané klasifikace
	Článek 5. -  Všeobecná ustanovení
	5.1. Pro tato ustanovení platí ustanovení MSŘ FIA a NSŘ. Pro všechna vydaná ustanovení mimo MSŘ FIA je směrodatné znění v českém jazyce.
	5.2. Pořadatel si vyhrazuje právo přizpůsobit jednotlivá ustanovení těchto propozic daným podmínkám formou Zvláštních ustanovení nebo Prováděcích ustanovení jednotlivých závodů, která nesmí být v rozporu s čl. 5.1.
	5.3. ZAV v rámci seriálu se mohou zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou licencí pro dle MSŘ a NSŘ.
	5.4. Výsledky jednotlivých závodů se do mistrovství ČR současných a historických automobilů všem oprávněným účastníkům započítávají automaticky.
	5.5. Priorita podniku: Při společném národním a mezinárodním podniku má FIA nebo mezinárodní podnik prioritu v propagaci a programu, zviditelnění přihlášených jezdců, přidělení startovních čísel a proceduře vyhlašování výsledků.

	Článek 6. -  Vozidla
	6.1. V seriálu závodů automobilů do vrchu budou soudobé a historické vozy rozděleny dle NSŘ kapitola G (soudobé vozy) a kapitola K (historické vozy).
	6.2. Soutěžící může přihlásit do závodu náhradní vozidlo stejné skupiny a třídy.
	6.3. ČT ZAV je vypsána pro skupiny E1H.

	Článek 7. -  Účastníci
	7.1. Všechny závody jsou zapsány v kalendáři FAS AČR a mohou se jich zúčastnit všichni soutěžící a jezdci s platnou licencí ve smyslu MSŘ a NSŘ.
	7.2. Jezdci jsou povinni se zúčastnit rozpravy podle Zvláštních ustanovení jednotlivých závodů. Prezence prováděna písemnou formou. Neúčast na rozpravě bude potrestána ředitelem závodu.

	Článek 8. -  Jezdci, změna jezdce nebo soutěžícího
	Až do doby formální přejímky je možno změnit jezdce. Změna soutěžícího je po uzávěrce přihlášek zakázána. Přeřazení vozidla do jiné skupiny nebo třídy je možné pouze na základě návrhu hlavního technického komisaře při technické přejímce. Toto přeřazen...
	Článek 9. -  Přihlášky
	9.1. Přihlášky podávají soutěžící pro každý podnik samostatně, elektronickou formou (e-mail, internetový formulář) nebo písemně do uvedeného termínu uzávěrky.

	Vzor: Je třeba zaslat je na následující adresu: ……………
	Termín uzávěrky přihlášek je………….
	Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum uzávěrky přihlášek.
	9.2. Neomluvená účast bude postihována v souladu s příslušnými ustanoveními MSŘ a NSŘ. Neomluvenému jezdci mohou být odečteny získané body v následujícím podniku. Omluva neúčasti musí mít písemnou formu (poštou, faxem, e-mailem, osobně) doručenou pořa...
	9.3. Uzávěrka přihlášek na všechny podniky i MČR je jednotná: středa 12 hod v týdnu předcházejícím pořádání podniku. Povinností pořadatele je nejpozději v pondělí ve 12 hodin v týdnu pořádání podniku zveřejnit startovní listinu včetně startovních číse...
	9.4. Odmítnutí přihlášky pořadatelem k jednotlivým závodům musí být odůvodněno dle MSŘ (čl. 3.14). Nesmí však odmítnout přihlášku jezdce, který je v průběžné klasifikaci na některém z prvních deseti míst příslušné skupiny.

	Článek 10. -  Vklady
	10.1. Pro účast v závodě budou vybírány vklady dle Zvláštních ustanovení jednotlivých podniků (specifikují výši i způsob platby), maximální výše jsou stanoveny v NSŘ – kapitola Poplatky.

	Článek 11. -  Kontrola tratě před závodem
	Jeden zástupce jezdců Kategorie II má možnost zúčastnit se páteční závěrečné kontroly tratě, uvedené v časovém harmonogramu podniku. Jeho připomínky budou brát sportovní komisaři na vědomí.
	Článek 12. -  Administrativní přejímka
	12.1. Administrativní přejímku zabezpečí pořadatel závodu. V průběhu administrativní přejímky jsou kontrolovány licence jezdce a soutěžícího, zdravotní karty, pojištění atd.
	12.2. Účastníci (jezdec i soutěžící) se musí k přejímce dostavit osobně.
	12.3. Zahraniční účastníci se předloží písemné povolení své ASN, pokud nebylo přiloženo k přihlášce.

	Článek 13. -  Technická přejímka a kontroly
	13.1. Technickou přejímku včetně kontrol zabezpečuje pořadatel delegovanými činovníky. Vozidla musí být k dispozici k technické kontrole nezávisle na technické přejímce v následujících případech:

	 před, během a po oficiálním měřeném tréninku
	 před, během a po oficiálním závodu
	13.2. Homologační list musí být povinně předložen. V opačném případě může být přejímka odmítnuta.
	13.3. Na závěr přejímek bude zveřejněn a vyvěšen seznam přijatých účastníků.

	Článek 14. -  Startovní čísla
	14.1. Startovní čísla budou soutěžícím přidělena pořadatelem na prvním závodě sezóny a po celou sezónu je nelze měnit.
	14.2. Na obou stranách cestovních vozů – mezi předním a zadním výsekem kola – a na přední kapotě musí být ponechána volná plocha rozměru 50x52 cm. U formulových vozů, sportovních prototypů a sportovních vozů na bocích o rozměru 45x47 cm k umístění sta...
	14.3. Komise ZAV FAS AČR přidělila startovní čísla následovně:

	 1–15 pro jezdce v absolutním pořadí z minulého roku
	 16-29 skupiny E2-SS a E2-SC
	 30-39 skupina N
	 40-49 skupina A
	 50-59 skupiny S20 a GT
	 60-79 skupina E1
	 80-99 skupina E2-SH
	 200 a výše historické automobily
	 300 a výše ČT ZAV
	Článek 15. -  Označení osob a vozidel
	15.1. Pořadatel vybaví každého přihlášeného účastníka závodu příslušným označením pro vstup a vjezd do prostoru parkoviště závodních strojů a to následovně: 1x jezdec, 2x doprovod, 2x mechanik, 1x vjezd do parkoviště závodních strojů.
	15.2. Soutěžící je zodpovědný za chování osob v prostoru závodiště, pro které označení zajišťuje.
	15.3. Účastníci závodu mistrovství ČR jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů a jejich přítomnost ve všech prostorách závodiště je na vlastní riziko. Pokud bude činnost, nebo chování účastníka závodu v rozporu s pokyny pořadatele, bude vykázán mimo ar...

	Článek 16. -  Bezpečnostní vybavení jezdce
	16.1. Během tréninku, závodu je povinné používání bezpečnostních pásů, ochranné přílby, nehořlavé kombinézy včetně nehořlavého prádla, bot, rukavic a ochranné kukly na obličej podle schválených norem FIA a NSŘ 2016.
	16.2. Svoz vozidel musí být organizován v koloně. První projede pořadatelské vozidlo řádně označené (např. majákem), poslední pojede vozidlo záchranného systému, nebo vozidlo pořadatele. Pro přesuny závodních i doprovodných vozidel v parkovišti závodn...
	16.3. Svoz vozidel je součástí tréninku i závodu v plném rozsahu.
	16.4. Před započetím tréninku proběhne školení traťových komisařů – vlajky, odpojení elektrické instalace na vozidlech a vytažení jezdce z havarovaného vozidla za asistence lékaře.

	Článek 17. -  Odpovědnost a pojištění
	17.1. Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou odpovědnost vůči soutěžícím, jezdcům, pomocnému personálu a třetím osobám vzhledem ke škodám způsobeným osobám a na věcech. Každý soutěžící, jezdec je plně odpovědný za s...
	17.2. Pro pojištění platí ustanovení NSŘ, kap. A. Obecná část, bod 2.5.2.
	17.3. Svou účastí na sportovním podniku se soutěžící, jezdec vzdává formálně jakékoliv žádosti o náhradu škody v případě nehody, která se může stát soutěžícímu, jezdci během cesty ze stanoviště na místo závodu a zpět. To platí také vůči FIA, ASN, pořa...

	Článek 18. -  Odstoupení od přihlášky k závodu
	Soutěžící a jezdci mohou odstoupit z účasti v závodě, pokud byl závod odřeknut nebo přeložen. V případě zaplacení vkladu jim pořadatel musí tento vklad v plné výši vrátit.
	Článek 19. -  Ekologie
	Platí ustanovení NSŘ, kap. A. Obecná část, bod 2.15.
	Článek 20. -  Přípravná a startovní čára
	20.1. V prostoru před přípravnou čarou mohou mechanici v nutných případech pracovat na závodním automobilu.
	20.2. Do prostoru mezi konec přípravného prostoru a startovní čáru musí vozidlo dojet motorickou silou a v tomto prostoru se nesmějí zdržovat žádní mechanici a doprovod.

	Článek 21. -  Průběh tréninku a závodu
	21.1. Všechny tréninkové a závodní jízdy soudobých a historických automobilů probíhají dle NSŘ a MSŘ a těchto propozic pokud není stanoveno jinak. Zvláštní případy řeší SSK.
	21.2. Na start tréninkových jízd jsou připuštěny pouze vozy, které prošly technickou přejímkou.
	21.3. Při každém závodě jsou vypsány dvě tréninkové jízdy, z nichž alespoň jednu musí jezdec dokončit pro účast v závodě.
	21.4. Je přísně zakázáno trénovat mimo čas oficiálního tréninku.
	21.5. Jízdy se konají dle časového harmonogramu pořadatele.
	21.6. Závod je rozdělen do 2 jízd, které se v závěrečném hodnocení sčítají. Pořadatelem vydaná Zvláštní ustanovení mohou toto specifikovat jinak s ohledem na článek 1.3.1 kapitoly G NSŘ 2016.
	21.7. Za odstartovaného se považuje jezdec, který vozidlem spustí časomíru do závodu.

	Článek 22. -  Startovní procedura
	22.1. Start je pevný s motorem v chodu. Sportovní komisaři nebo ředitel závodu mají možnost měnit povel ke startu podle okolností.
	22.2. Kromě výslovného povolení SSK nemůže žádný vůz startovat mimo svou skupinu, třídu.
	22.3. Každý vůz, který spustí časomíru, bude brán jako odstartovaný a nemá právo na opravný start (tím není dotčen čl. 23.2).
	22.4. Cíl je letmý. Jízda končí průjezdem cílovou čarou. Poté je třeba okamžitě podstatně snížit rychlost.
	22.5. Měření času se provádí pomocí fotobuňky s přesností na jednu setinu sekundy.
	22.6. Start závodu se provádí pomocí semaforu na červené a zelené světlo. Interval mezi jednotlivými starty je upřesněn vždy ve Zvláštních ustanoveních závodu. Po rozsvícení červeného světla se v průběhu 5 až 10 sekund rozsvítí zelené světlo a jezdec ...
	22.7. Jezdci musí být k dispozici řediteli závodu nejméně jednu hodinu před startem. Jezdci ponesou důsledky případného nedodržení časového rozvrhu nebo nerespektování jeho změn, které mohou být schváleny před startem.
	22.8. Každý jezdec je povinen dodržet čas svého startu a včas zaujmout místo v předstartovním prostoru, dle časového harmonogramu a pokynů pořadatele. Nedodržení tohoto bodu je důvodem k potrestání.

	Článek 23. -  Zastavení závodu nebo tréninku
	23.1. Pokud je nezbytné zastavit závod nebo trénink kvůli překážce na trati v důsledku nehody, nebo proto, že atmosférické podmínky či jiné důvody neumožňují pokračovat v závodě nebo tréninku, ředitel závodu nařídí vyvěšení červené vlajky na startovní...
	23.2. Pokud je zastaven trénink resp. závod, musí všechny vozy, jimž bylo na trati signalizováno, zastavit a zůstat na místě a vyčkat pokynů traťových komisařů (činovníků). Na trati mohou být závodní vozy a na základě rozhodnutí ředitele závodu i zása...

	Článek 24. -  Pravidla jízdy na závodní trati
	24.1. Během závodu může závodní automobil, který je na trati využívat celou šířku vozovky. Jakmile je však vůz na přímé části dráhy sledován jiným vozem, který je rychlejší, musí mu umožnit předjetí tak, že uhne ke straně závodní dráhy.
	24.2. Pokud jezdec dostiženého vozidla nebudí dojem, že vidí ve zpětném zrcátku vůz, který se ho snaží předjet, upozorní ho na to traťový komisař modrým praporkem. Jezdci, kteří nereagují na modrý praporek, budou potrestáni.
	24.3. V případě, že jezdec musí přerušit jízdu kvůli mechanické nebo jiné poruše, musí okamžitě odstranit vůz mimo trať a opustit ho. Řídí se pokyny traťových komisařů.
	24.4. Je přísně zakázáno přemisťovat vozidlo napříč, nebo proti směru závodu s výjimkou pokynů traťových komisařů a svozu.

	Článek 25. -  Signalizace
	25.1. Během tréninku a závodu je používána následující signalizace a musí být respektována:
	 žlutá vlajka s červenými vertikálními pruhy: klouzavý povrh, změna přilnavosti (vyvěšena na stanovištích traťových komisařů)
	 žlutá vlajka v pohybu: nebezpečí, zákaz předjíždění, nutno snížit rychlost, být připraven na změnu jízdního směru nebo na použití nezvyklé stopy
	 žlutá vlajka dvojitá v pohybu: trať je částečně nebo úplně zablokovaná, zastavit
	 modrá: umožnit předjetí na trati
	 červená: okamžité zastavení závodu

	Článek 26. -  Klasifikace a počet započítávaných závodů
	Řídí se dle NSŘ kapitoly G (soudobá vozidla) a NSŘ kapitoly K (historická vozidla).

	Článek 27. -  Protesty
	27.1. Každý protest musí být podán v souladu s mezinárodními sportovními řády (čl. 13 MSŘ) a národními sportovními řády.
	27.2. Každý protest musí být podán písemně a předán řediteli s poplatkem, který v případě neoprávněného protestu nebude vrácen.
	27.3. Jestliže protest vyžaduje demontáž a montáž různých částí vozidla, je protestující povinen složit navíc kauci stanovenou dle NSŘ. Kauci nelze požadovat na demontáže spojené s technickou kontrolou prováděnou na základě rozhodnutí sportovních komi...
	27.4. Bude-li protest zamítnut, uhradí náklady spojené s prací a dopravou vozidla protestující, pokud bude uznán, uhradí je soutěžící, na kterého byl protest podán
	27.5. Není-li protest uznán a náklady spojené s protestem - technická kontrola, doprava apod. jsou vyšší než složená kauce, musí rozdíl uhradit protestující. Naopak budou li náklady nižší, bude mu rozdíl vrácen.
	27.6. Soutěžící má právo odvolat se proti rozhodnutí podle čl. 15 MSŘ (a podle ustanovení NSŘ).
	27.7. Zvláštní ustanovení musí obsahovat všechny nezbytné informace týkající se výše poplatků při protestu a odvolání k NOS FAS AČR.
	27.8. V případě pochybností o naměřeném čase má jezdec právo na tuto skutečnost upozornit ředitele závodu nebo sportovní komisaře, vždy však písemnou formou.
	Článek 28. -  Ceny
	28.1. Ceny budou upřesněny ve Zvláštních ustanoveních k jednotlivým závodům.
	28.2. Pořadatel je povinen vyhlásit první 3 v absolutním pořadí MČR a první 3 v jednotlivých vypsaných třídách MČR. V České Trofeji ZAV je pořadatel povinen vyhlásit první 3 v absolutním pořadí a jednotlivých vypsaných třídách. V MČR HA je pořadatel p...
	28.3. Vyhlášení vítězů proběhne po skončení každého závodu. Vyhlášení jsou povinni se účastnit všichni jezdci, kteří dokončili druhou závodní jízdu. V případě konání vyhlášení do 15 minut po skončení svozu vozidel po poslední závodní jízdě by se měli ...
	Článek 29. -  Reklama, propagace a TV přenosy
	29.1. Veškerá práva na reklamu a propagaci v prostoru celého závodiště jsou během konání závodu automobilů do vrchu v působnosti FAS AČR majetkem pořadatele, který jejich využitím může smluvně pověřit jiné subjekty.
	29.2. V souladu s MSŘ FIA je pro reklamu pořadatele vyhrazena plocha v těsné blízkosti startovních čísel, v rozměrech uvedených v článku 16.
	29.3. V případě odmítnutí reklamy pořadatele zaplatí soutěžící zvýšený vklad maximálně na dvojnásobek podle MSŘ a NSŘ. Volitelnou reklamu týkající se značky automobilu, pneumatik, maziv nebo pohonných hmot, může soutěžící odmítnout, aniž by musel zapl...
	29.4. Plocha parkoviště závodních strojů vyhrazena k parkování závodních a doprovodných vozidel je určena pouze ke stání, údržbě a opravám závodních vozidel.
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