
Zvláštní ustanovení 
 

Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu 
Mistrovství České republiky v závodech do vrchu 

Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů do vrchu 
Česká Trofej v závodech automobilů do vrchu 

 

Libínské Sedlo Prachatice 
Prachatice 5. – 7. září 2014 

 
1.  Úvod 
Závod se bude konat podle MSŘ FIA (a jejich příloh), NSŘ FAS AČR (a jejich příloh), 
Standardních propozic FAS AČR (SPVZAV FAS) a podle těchto zvláštních ustanovení.  
Úprava, dodatky nebo změny budou oznámeny jen číslovanými a datovanými bulletiny -
prováděcími ustanoveními PU (vydanými pořadatelem nebo sportovními komisaři). Závod se koná 
pod záštitou starosty města Prachatice Ing. Martina Malého 

2.  Program 
Vydání zvláštních ustanovení 
Místo: www.pamk.cz 
Datum:    pondělí  28. 7. 2014 
Uzávěrka přihlášek:   pondělí  25. 8. 2014 
Zveřejnění seznamu přijatých přihlášek 
Místo: www.pamk.cz 
Datum:    středa   27. 8. 2014 

Pátek 5. 9. 2014 
Umístění oficiální vývěsky ředitelství 
Místo: ředitelství závodu (stan v prostoru startu závodu) 

Pátek  5. 9. 2014   17:00 hod. – 22:00 hod.  
Sobota    6. 9. 2014   06:00 hod. – 23:59 hod. 
Neděle   7. 9. 2014   00:00 hod. – 18:00 hod. 

Sobota 6. 9. 2014 
Administrativní přejímka     
Místo: stan v prostoru startu závodu 

Sobota  6. 9. 2014    06:15 – 08:30 hod. 
Sobota  6. 9. 2014    17:30 – 18:00 hod. (Nedělní závod) 

Technická přejímka               
Místo: parkoviště závodních automobilů Prachatice pochůzkou TK 

Sobota  6. 9. 2014    06:30 – 09:00 hod. 
Sobota  6. 9. 2014    18:30 – 19:00 hod. (Nedělní závod) 

První zasedání sboru sportovních komisařů:   
Místo: stan v prostoru startu závodu 

Sobota  6. 9. 2014    08:00 hod. 
Rozprava s jezdci:                                 
Místo: předstartovní prostor         

Sobota  6. 9. 2014    08:15 hod. 
Start tréninkových jízd:            08:45 hod. 
Start měřeného tréninku           10:00 hod. 
Start 1. závodní jízdy               14:00 hod.  
Start 2. závodní jízdy               16:00 hod. 
Druhé zasedání sboru sportovních komisařů      18:00 hod. 
Vyhlášení výsledků                                             17:30 hod. 



Neděle 7. 9. 2014  
První zasedání sboru sportovních komisařů    07:30 hod. 
Rozprava s jezdci:                                 
Místo: předstartovní prostor         

Neděle 7. 9. 2014   07:45 hod.  
Start tréninkových jízd     08:00 hod. 
Start měřeného tréninku     10:00 hod. 
Start 1. závodní jízdy      13:00 hod. 
Start 2. závodní jízdy       15:00 hod. 
Druhé zasedání sboru sportovních komisařů   17:00 hod 
Vyhlášení výsledků       17:30 hod. 

3.  Místo a datum konání závodu 
Prachatice silnice č. 141 ve dnech 6. a 7. září 2004        
Délka trati       4400 m 
Minimální šířka trati       7 m  
Minimální počáteční nadmořská výška    614 m 
Maximální konečná nadmořská výška   822 m 
Výškový rozdíl      206 m 
Průměrné stoupání        4,70 % 
Povrh trati jednotný asfalt. 

4. Schvalovací číslo ASN 
Schvalovací číslo ASN č.j. ZAV00614  ze dne 29. července 2014 

5.  Umístění ředitelství závodu  
do 5. 9. 2014  10:00 hod. Pošumavský auto moto klub v AČR Klatovy, Dobrovského 154, 
Klatovy, tel. 376 310 180, e-mail: autoklub@pamk.cz 
od 5. 9. 2014 od 13:00 hod. Prachatice stan v blízkosti servisního parkoviště 

5. Umístění startu a cíle 
Start:  Prachatice na silnici č. 141 označen startovní čarou a tabulemi  
GPS N 49°00.17288´  E 13°59.55518´ 
Cíl: na silnici č. 141 před obcí Libínské Sedlo označen cílovou čarou  
GPS N 48°58.84320´   E 13°59.03012´ 

6. Umístění parkoviště závodních automobilů 
Místo: Prachatice na silnici č. 141 na konci Prachatic před přípravným prostorem 

7.  Umístění uzavřeného parkoviště 
Místo: Prachatice silnice č. 141 v prostoru za startem  

8.  Tiskové středisko   
Místo: stan v prostoru startu závodu 

Sobota  6. 9. 2014    08:00 - 18:00 hod. 
Neděle  7. 9. 2014 08:00 - 18:00 hod. 

9.  Organizace 
Zápočet závodu do mistrovství a trofejí FAS AČR 
- Mezinárodní mistrovství ČR v závodech automobilů do vrchu 
- Mistrovství ČR v závodech automobilů do vrchu 
- Mezinárodní mistrovství ČR v závodech historických automobilů do vrchu 
- Česká Trofej v závodech automobilů do vrchu 
- Pohár pořadatele dne 6. 9. 2014 

 

 



Účast startujících 
Závodu se mohou zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou mezinárodní a národní licencí vydanou ASN 
států, které jsou členy EU nebo ZSE. 

Název pořadatele, adresy a podrobnosti spojení 
Pošumavský auto moto klub Klatovy v AČR 
Dobrovského 154, 339 01 Klatovy 2 
tel.. +420 376 310 180, +420 602 450 750, +420 602 444 786 
e-mail: autoklub@pamk.cz 
bankovní spojení : Fio banka, a.s. č.ú. 2700361527/2010 

Organizační výbor 
Předseda: Milan Pospíšil 
Členové:  Martin Grožaj, Petr Rath, Josef Rubáš, Jiří Valenta 

Delegovaní činovníci 
Hlavní sportovní komisař   Jiří Malý 
Sportovní komisaři    Blanka Hlavatá 

Miroslav Nezval 
Hlavní technický komisař:   Josef Stránský 
Hlavní časoměřič:                          Bude upřesněno 

Ředitelství závodu 
Ředitel závodu:    Jiří Valenta      
Zástupce ředitele:    Josef Rubáš 
Tajemník:                           Milan Pospíšil   
Sekretář sboru sportovních komisařů  Jiří Venuš 
Vedoucí trati:                      Josef Rubáš 
Činovník pro bezpečnost   Petr Rath  
Tiskové středisko    Karel Špaček 
Činovník pro styk se soutěžícími  Tomáš Popelík 
Ekonomka závodu    Libuše Ulrichová 

10.  Přihlášky 
Jsou soutěžící povinni zaslat elektronicky nejpozději do 28. 8. 2014 na www. pamk.cz. Přijetí 
přihlášky je pořadatelem potvrzeno umístěním jména jezdce na seznam přihlášených jezdců na 
www.pamk.cz. 

MMČR rozdělení sportovních vozidel kap. G odst. 1.2 NSŘ 2014 
Divize  Skupiny Objemové třídy 
Divize I N, A, S20 podle kap. G odst. 1.2.3 NSŘ 2014 
Divize II. GT, E1,  E2 – SH podle kap. G odst. 1.2.3 NSŘ 2014 
Divize III. E2 – SS, E2 – SC podle kap. G odst. 1.2.3 NSŘ 2014 

Česká Trofej rozdělení sportovních vozidel kap. G odst. 3 NSŘ 2014 
Třída  
E1H do 1400 cm3, do 1600 cm3, do 2000 cm3 nad 2000 cm3 
Kart Cross do 600 cm3 

MČR HA rozdělení sportovních vozidel kap. K odst. 4.3 NSŘ 2014 
Kategorie 1 – 5, objemové třídy podle odst. 4.3.1 až 4.3.5 

Pohár pořadatele 
Sportovní vozidla s platným sportovním průkazem bez rozdílu kategorií, 
skupin a tříd 

 



Přihlašovací vklad do závodu 
MMČR, MČR HA, Česká Trofej – uzávěrka 25. 8. 2014    
Základní vklad 4 600,- Kč (včetně DPH) + 896,- Kč (pojištění) celkem  5 496,- Kč 
Česká Trofej 3 400,- Kč (včetně DPH) + 896,- Kč (pojištění) celkem  4 296,- Kč 
Pohár pořadatele 2 500,-Kč (včetně DPH) + 687,- Kč (pojištění) celkem  3 187,- Kč 

Základní vklad a pojištění může jezdec uhradit při administrativní přejímce na oba závody s tím, že 
v případě neúčasti v druhém (nedělním) závodě mu bude poměrná částka vkladu vrácena. 

13.  Pojištění 
Autoklub České republiky uzavřel s pojišťovnou Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna  
Insurance Group prostřednictvím zprostředkovatele fy RENOMIA, a.s. rámcovou pojistnou 
smlouvu č. 0013869817 o pojištění pořadatele za škodu způsobenou jinému až do výše  
5,000.000,- Kč. 
Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při 
podniku jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody 
způsobené na zdraví nebo majetku ostatních účastníkům akce. 
Limit pojistného plnění na jednoho účastníka závodu činí 3,000.000,- Kč na pojistnou událost 
s integrální franšízou 5.000,- Kč, tzn., že škody do 5.000,- Kč nebudou hrazeny a škody nad tento 
limit budou hrazeny v plné výši. 
Každý jezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištění a doklad na požádání předložit při 
administrativní přejímce. Pojištění zahraničních jezdců musí zahrnovat i krytí nákladů na případné 
léčení v ČR. 

12.  Reklama 
Jezdec musí ponechat místo na pravé a levé straně nad startovním číslem pro reklamu pořadatele. 
Text reklamy bude uveřejněn na www.pamk.cz do uzávěrky přihlášek. 
Odmítnutí reklamy pořadatele znamená zvýšení vkladu na dvojnásobek. 

Startovní čísla 
Podle přidělení Svazu ZAV na sportovní sezonu 2014. 

13.  Ekologie 
Jezdci a jejich doprovody jsou povinni umístit pod závodní vozidlo v parkovišti závodních strojů 
nepropustnou podložku dále odkládat odpadky do určených nádob a svoje stání v parkovišti 
závodních strojů před opuštěním řádně uklidit a maximálně šetřit životní prostředí krajinné oblasti 
Šumava. 

14.  Označení osob a vozidel 
Jezdec, 2x mechanici a 2x členové jejich doprovodů obdrží označení (visačku) opravňující ke 
vstupu do prostoru parkoviště závodních strojů. Jezdec obdrží 1x povolení vjezdu do parkoviště 
závodních strojů. Označení je nutno nosit viditelně. 

15.  Označení činovníků 
Vedoucí trati závodu    červená vesta 
Vedoucí bezpečnosti    červená vesta 
Traťový komisař    žlutá vesta se znakem RB (blesk). 
Bezpečnostní komisař   oranžová vesta 
Činovník pro styk se soutěžícími  oranžová vesta „Činovník pro styk se soutěžícími“ 

16.  Klasifikace  
Klasifikace pro MMČR ZAV, MČR ZAV, MMČR HA ZAV a České Trofeje bude provedena podle 
dle příslušných ustanovení kap. G odst. 1.3 a kap. K odst. 4.4 NSŘ FAS AČR 2014. 
Pořadatel vyhlásí jezdce, kteří se umístili na 1. – 3. místě v absolutní klasifikaci a 1. – 3. místě 
v příslušných divizích, kategoriích a třídách za předpokladu, že v této divizi kategorii nebo třídě 
startovaly nejméně 3 automobily. Při nižším počtu statujících bude vyhlášen pouze vítěz. 



Každý vůz, který spustí časomíru, bude brán jako odstartovaný a nemá právo na opravný start  
(s výjimkou zastavených vozů na trati z důvodů signalizace mimořádné události). 

17.  Ceny 
V absolutním pořadí MMČR budou uděleny tyto věcné ceny: 

1. místo pohár 
2. místo pohár 
3. místo pohár 

V klasifikaci MMČR   divizí, a skupin budou uděleny tyto věcné ceny: 
1. – 3. místo poháry 

V klasifikaci  MMČR HA absolutní, kategorií a tříd budou uděleny tyto věcné ceny 
1. – 3. místo poháry  

V České Trofeji budou uděleny v příslušné třídě tyto věcné ceny 
1. – 3. místo poháry  

Jezdci, kteří dosáhnou nejrychlejšího času v MMČR a MMČR HA 
V závodě o Pohár pořadatele 

1. – 3. místo poháry 
Nejrychlejší jezdec 

Pohár 

18.  Závěrečné kontroly a protesty 
Závěrečná prohlídka určených závodních vozidel bude provedena na základě písemného oznámení 
ředitele závodu ihned po dojezdu do cíle závodu. 
Místo: stan přejímky závodních vozidel. 

19.  Poplatek při protestu 
Stanoven  ASN                     10 000,- Kč 
Poplatek při odvolání 
Národní (k ASN)                20 000,- Kč 
Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodu vyšší moci 
eventuálně odvoláním podniku z jiných vážných důvodů. 
 
 
 
 
 
 
 

Jiří Valenta 
ředitel závodu 


