
PROVÁDĚCÍ POKYNY 
 

PRO MORAVSKÝ POHÁR AOS 2012 

 
(Pokyny byly změněny dne 11.5.2012 po vyřazení soutěžě v Opole ze seriálu MP) 

 

 

1. Moravský pohár AOS 
 
 je seriálem Automobilových orientačních soutěží, který pořádá Metodické středisko Svazu AOS AČR 

pro oblast Moravy se sídlem v Hlučíně.  

Moravský pohár je vypsán ve dvou kategoriích: 

A) Kategorie MP A: 

       Je to otevřený seriál pro všechny soutěžní posádky (s licencí i bez licence) 

B) Kategorie MP N: 

       Pouze pro posádky, ve které nebyl některý člen v uplynulých 5. letech účastníkem mistrovství ČR. 

Výsledky řádně přihlášených posádek se automaticky započítávají do obou kategorií. Soutěže jsou pořádány 

podle platných řádů AOS, včetně veškerých doplňků a případných změn platných od roku 2012. 

 

2. Moravský pohár AOS 2012 se skládá z 11 kol: 
 

                         1. kolo : 27.04. Hodonín u Kunštátu 

                         2. kolo : 28.04. Hodonín u Kunštátu 

                        3. kolo : 28.09. Bratislava 

                         4. kolo : 29.09. Bratislava 

  5. kolo : 06.10. Opava 

6. kolo : 13.10. Přerov 

7. kolo : 13.10. Přerov 

                             8. kolo :  26.10.    Soběšovice   

                           9. kolo :  27.10. Soběšovice  

                          10. kolo :  10.11.    Stará Bělá  

             11. kolo :  10.11.    Stará Bělá + slavnostní vyhlášení výsledků Moravského poháru 2012. 

 

 

 Kalendář může být doplněn, upřesněn a změněn dle eventuelních dalších pořadatelů, nebo požadavků 

stávajících pořadatelů. 

                            

                        

3. Hodnocení seriálu: 
 
 V kategorii MP A budou hodnoceny všechny zúčastněné posádky.  

V kategorii MP N budou hodnoceny pouze posádky splňující kritéria pro tuto kategorii. 

 
 Za první místo v obou kategoriích obdrží posádka 30 pohárových bodů. Za každé další místo vždy o 

jeden méně. Do celkových výsledků se započítávají body ze 6 pro posádku nejúspěšnějších soutěží. Při rovnosti 

bodů, rozhoduje o celkovém 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 nominované posádky nevykonával funkci vedoucího tratě, nebo 

hlavního rozhodčího. 

 

 V případě, že se MP zúčastní posádka I. VT, v jiném než nominovaném složení, startuje posádka 

automaticky se startovním číslem člena posádky, který má číslo nižší. 

 

 Pokud se zúčastní soutěže členové jednoho startovního čísla z 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. 

 

 Posádce pořádající některé kolo Moravského poháru se do celkových výsledků započítávají body z 5 

nejúspěšnějších soutěží + průměr z těchto bodů zaokrouhlený dolů. 

 

      

   



První tři posádky MP A a MP N obdrží pohár. Posádky na dalších místech budou oceněny podle 

možností metodického střediska či Svazu AOS AČR. 

 

4.  Startovné: 
 
 Startovné na jednu soutěž může být maximálně 250,- Kč, v případě pořádání dvoukola, se zajištěným 

ubytováním a stravou, posádky budou hradit skutečné náklady. 

 

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 jsou dány startovními listinami. 

c) Posádce bez startovního čísla bude na první soutěži, které se zúčastní, přiděleno bezplatně startovní číslo 

nejbližší volné v registru start. 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 případě účasti posádek z Českého poháru, platí přidělená čísla svazem pro český pohár. 

 

Registr startovních čísel najdete na www.aoscz.info  

 

7. Další informace: 
 

Další potřebné informace, jako jsou propozice soutěží, průběžné výsledky, změny v kalendáři Moravské poháru, 

či jiné pokyny metodického střediska naleznete na internetových stránkách www.aoscz.info. 

 

 

Vypracoval :  Jiří  Krygler ( jirikry@seznam.cz ) 

Schválil :  Metodické středisko AOS pro oblast Moravy při AMK Hlučín 

 

Vladimír Dužík ( vduzik@seznam.cz ) v. r.       Machálek Jindřich ( jindrich.machalek@seznam.cz ) v. r.   

Czyž Roman ( romanczyz@seznam.cz ) v. r.     Zbytovský Pavel ( pzbytovsky@seznam.cz ) v. r. 

 

 

 

 

V Hlučíně dne 20.1. 2012 


