
Automotoklub Ecce homo Šternberk 
pořádá 

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 
současných a historických vozidel 

ČESKÁ TROFEJ 
v závodech automobilů do vrchu 

 
Šternberk 4. - 5. 9. 2015 

 
Zvláštní ustanovení závodu automobilů do vrchu Ecce homo Šternberk započítaného do 
Mistrovství České republiky, Česká trofej. 
Závod je pořádán ve dnech 4. - 5. září 2015 ve Šternberku. Celý závod se řídí ustanoveními 
Mezinárodních sportovních řádů FIA, Národních sportovních řádů, ustanoveními 
standardních propozic, vydaného zvláštního ustanovení a jejich doplňků. 

1. Pořádáním závodu je pověřen Federací automobilového sportu Automotoklub Ecce homo 
Šternberk. 

Ředitel:   Vlastimil Malík, tel. 604 336 635  
fax 585 013 400, e-mail: malik@eccehomo.cz 

Tajemník:   Romas Sobkuliak, 
Tel./fax 585 013 400,  

Činovník pro bezpečnost: František Sás  
Spolupráce s jezdci:  Martin Krejčíř 

2. Podnik se koná ve dnech 4. – 5. 9. 2015 na zkrácené trati Ecce homo, délka 4800 m, min. 
šířka 7 m, stoupání 4,2 %, povrch jednotný asfalt. Ředitelství u startu závodu - bude 
řádně označeno. 

3. Závodu se mohou zúčastnit všichni soutěžící a jezdci s platnou národní a mezinárodní 
licencí vydanou FAS AČR, dále mohou na podniku startovat i jezdci s licencí jiných 
států, kteří však nebudou hodnoceni do klasifikace mistrovství. Tito jezdci musí mít 
povolení startu od své mateřské ASN. Při pořádání společných podniků MČR a 
MREC se smí jezdec přihlásit pouze do jednoho seriálu. 

4. MČR je vypsáno pro vozy divize I, II a III 
 Divize I 
Skupina N 
Skupina A 
Skupina S20 

Divize II 
Skupina GT 
Skupina E1 
Skupina E2 - SH 
Divize III 
Skupina E2 - SS 
Skupina E2 - SC 

Vozy uvedených skupin budou v jednotlivých závodech rozděleny do objemových tříd, 
viz čl. 1.2.3 kapitoly G NSŘ Závody automobilů do vrchu  



Ceny a vyhlášení vítězů bude provedeno dle čl. 28 standardních propozic pro vrchy 2015 
vydaných Federací automobilového sportu AČR.   

Pro HA platí rozdělení do kategorií a tříd dle NSŘ 2015 
Pořadatel závodů je povinen vyhlásit jezdce, kteří se umístili na 1. - 3. místě v absolutní 
klasifikaci a 1. - 3. místě v klasifikaci jednotlivých kategorií za předpokladu, že v té 
kategorii startovaly nejméně 3 automobily, při nižším počtu startujících bude vyhlášen 
pouze vítěz. 

5. Vklad do závodu činí 1.800,- Kč s reklamou pořadatele na levé a pravé straně nad 
startovním číslem. Odmítnutí reklamy znamená zvýšení vkladu na dvojnásobek, účastníci 
České trofeje hradí vklad ve výši 1.000 Kč. Vklad bude navýšen o částku 620 Kč 
(MČR+ČT) za pojištění. Vklad i pojištění jezdec zaplatí při administrativní přejímce.  

6. Přihlášky jsou soutěžící povinni zaslat nejpozději do 30. 8. 2015 na www.eccehomo.cz. 
Jako potvrzení přihlášky platí umístění jména jezdce na seznamu přihlášených na 
stránkách www.eccehomo.cz 

7. Časový program podniku: 
Pátek 4. 9. 2015 16.00-18.00 h  adm. a tech. přejímka 
                             19.00 h  zasedání SSK  
Sobota 5. 9. 2015  08.00 – 12.30 h start tréninku (dvě jízdy) 
  12.30 – 17.00 h start závodní jízdy (dvě jízdy) 

 17.15 h zasedání SSK 
cca 18.00 h dekorování vítězů 
  

8. PZS ulice Dvorská u haly Ecce homo. 

9. Uzavřené parkoviště: po ukončení závodu budou vozy soustředěny do UP, které bude 
organizováno v prostoru startu závodu. 

10. Protest musí být podán soutěžícím popř. zplnomocněným zástupcem v souladu s MSŘ  a 
NSŘ. 

11. Pojištění 
Činnost AMK ECCE HOMO Šternberk - pořadatele závodu, je kryta pojistnou smlouvou 
TREND č. 510915519 3, uzavřenou Ústředním Automotoklubem ČR u pojišťovny 
Kooperativa a.s., Templova 747, 110 01 Praha 1, s počátkem pojištění od 1. 3. 2005. 
Pojistné podmínky této smlouvy jsou sjednány na škody způsobené třetím osobám 
v případě neúmyslného zavinění. Výše náhrady činí max. 2 000 000 Kč pro každou 
pojistnou událost. Pojištění se nevztahuje na škody: 

- způsobené dopravním prostředkem, pokud se na ně vztahuje zákonné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 

- způsobené na zdraví nebo na životě aktivním účastníkům organizovaného sportovního 
podniku  

AMK ECCE HOMO Šternberk dále uzavřelo pojištění s Českou podnikatelskou 
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 
18000. Pojistná smlouva 240000 pojištění odpovědnosti za škodu s počátkem pojištění  
5. 9. 2015 a koncem pojištění 5. 9. 2015. Předmětem pojištění je odpovědnost za škodu 
dle ustanovení občanského zákoníku včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jezdci při 
provozu na dráze a v areálu pojistníka.  

 



 
Svou účastí na závodě se zříká každý soutěžící (jezdec) jakýchkoliv nároků na 
odškodnění z nehod, které se mohou přihodit soutěžícímu, jezdci nebo jejich 
pomocníkům během tréninku, při závodě a při jízdě od parkoviště k závodní trati a zpět. 
Toto zřeknutí platí vůči FIA, i ASN, organizátorům, tak i vůči různým funkcionářům, 
ostatním soutěžícím, jezdcům nebo jejich pomocníkům. Pojistka zákonné odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetím osobám, kterou je krytý pořadatel, platí během celého trvání 
závodu, během oficiálních tréninkových jízd a jízd v závodě a při přesunu vozidel z 
parkoviště závodních strojů a "PARC FERMÉ" k závodní trati a zpět. Pojistka 
odpovědnosti za škody způsobené provozem závodního vozidla platí ve dnech tréninku a 
závodu. 

12. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace sportovního podniku z důvodů vyšší moci 
eventuálně odvolání podniku z velmi vážných důvodů. 

13. Delegovaní činovníci: 
HSK Tomáš Kunc 
SK Stanislav Kafka 
SK Vladimír Starý 
HTK Ing. Josef Stránský 
ČAS Ing. Josef Šimek 
ČAS  S@J TIMING SERVICE 

 
    
 
 

Vlastimil Malík 
ředitel závodu 

 
 

 
Schváleno FAS AČR:  ZAV00715 
dne:      26. 8. 2015 
 
 


