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1. Cíl a poslání soutěže
Cílem soutěže je umožnit řidičům ověřit si své znalosti dopravních předpisů a
upozornit je na některé špatné návyky, které bývají často příčinou dopravních nehod.
2. Druh a charakter soutěže
2. ročník soutěže je pořádán pro všechny držitele řidičského oprávnění. Soutěž se
koná za normálního silničního provozu, jediným kritériem pro hodnocení soutěže je
přesné dodržování pravidel silničního provozu.
3. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže je AOS klub Praha v AČR, AOS klub Vrchlabí v AČR a AOS
klub Únětice v AČR ve spolupráci s regionálním pracovištěm BESIPu pro Prahu.
4. Termín a místo soutěže
Soutěž je pořádána na komunikacích MČ Praha 6. Přejímka je na parkovišti
koupaliště Džbán - na konci ulice Nad Lávkou v Praze 6 (příjezd ulicí Vokovickou a
V Středu).
5. Ředitelský sbor
ředitel
tajemník
vedoucí tratě
hlavní rozhodčí

Karel
Jaromír
Jiří
Josef

Kuklík
Ludvík
Ludvík
Pivoňka

6. Harmonogram soutěže
neděle 15. dubna 2012
09.30 - 10.00
přejímka
10.10
start prvního vozu
11.40
předpokládaný dojezd posledního vozu
12.00
vyhlášení výsledků

7. Účastníci soutěže
Soutěž je určena pro všechny držitele řidičského oprávnění.
8. Přihlášky a vklad
Přihlášky posílejte do 11. dubna 2012 na e-mailovou adresu jiri@ludvik.cz. Uveďte
své jméno, příjmení a typ a registrační značku vozu. Vklad se nevybírá.
.
9. Trať soutěže
Trať soutěže vede po komunikacích MČ Prahy 6, délka trasy je cca 12 km. Soutěžící
obdrží mapu s vyznačenou trasou soutěže a dále i popis trasy pomocí jednoduchého
šipkového itineráře.
10. Vybavení soutěžících
.Mapový podklad pro soutěž a startovní čísla dodá pořadatel. Doporučujeme podložku
na psaní a plán Prahy. Na přejímce budou kontrolovány řidičské průkazy.
11. Hodnocení soutěže
Bodové hodnocení soutěže bude zveřejněno u přejímky. Jediným kritériem bude
přesné dodržování dopravních předpisů.
12. Ceny
Ceny pro vítěze zajistí pořadatel podle svých možností. Odměněno bude minimálně
prvních deset soutěžících.
13. Závěrečná ustanovení
Každý účastník startuje na vlastní náklady. Podáním přihlášky se soutěžící zavazují
nahradit škody, způsobené osobám třetím nebo pořadateli.

13. března 2012

Schváleno výbory pořádajících klubů 13. března 2012.

Karel Kuklík
ředitel soutěže

