PROVÁDĚCÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY MČR-AOS 2019
1 - Mistrovství České republiky v AOS 2019 zahrnuje těchto 10 kol soutěží
kolo

termín

místo

autor tratě

hlavní rozhodčí

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

22.února
23.února
17.května
18.května
27.září
28.září
15.listopadu
16.listopadu

Střelka
Hrubá Skála
Fulnek
Fulnek
Mohelnice
Mohelnice
Praha
Praha

Paulů Jaromír
Schindler František
Špaček Petr
Paulů Jaromír
Dužík Vladimír
Krygler Jiří
Bureš Jiří
Krygler Jiří
Prošek Janek
Kubíček Jura
Kubíčková Simona Kubíček Jura
Ludvík Jaromír
Pivoňka Josef
Ludvík Jiří
Kuklík Karel

2 - Nárok na nominaci
Nárok na nominaci pro MČR AOS 2019 mají tyto posádky:
17 posádek, které se umístily na 1. – 17. místě mistrovství ČR AOS 2018.
5 posádek, které se umístily na 1. – 5. místě malého Českého poháru AOS 2018.
5 posádek, které se umístily na 1. – 5. místě malého Moravského poháru AOS 2018.
V řádném termínu se může do MČR AOS 2019 přihlásit i posádka bez nároku na nominaci.

3 - Nominovaná posádka
Nominovaná posádka je ta, která se řádně přihlásila a zaplatila poplatek za licenci na rok 2019.
Posádky přihlášené do MČR AOS 2019 musí být v základní nominaci úplné.

4 - Přihlášky na MČR AOS 2019
Posádkám s nárokem na nominaci postačí na stránkách www.aoscz.info potvrdit v registru st.čísel MČR
potvrdit účast.
Posádky bez nároku na nominaci se přihlásí na email: pivonka.pepa@seznam.cz
Termín podání přihlášky, nebo potvrzení účasti je 15. 2. 2019.

5 - Poplatek za licence
100,- Kč
1.000,- Kč
1.500,- Kč

pořadatelé MČR AOS 2018 – st.čís. (platná pro r. 2019): 3,11,13,15,17.
ostatní - pokud jsou oba členové posádky členy AČR nebo ÚAMK
ostatní

Platbu posádky zašlou do 15.2.2019 na účet AOS klubu Vrchlabí v AČR
var. symbol: st.číslo

číslo: 115-8298890267/0100

Při zaplacení poplatku za licence, nebo zaslání přihlášky po termínu se poplatek zdvojnásobuje
(vztahuje se na posádky, které se zúčastnily MČR 2018).
Licence obdržíte potvrzené, nebo budou potvrzené na první soutěži MČR-AOS 2019.
6 - Složení posádky
a - v původní nominaci.
b - nominovaný člen s náhradníkem
V průběhu soutěže se nesmí měnit složení posádky.
V průběhu seriálu MČR AOS 2019 může náhradník startovat v několika různých posádkách.
Držitel I. VT může v jiné posádce než byl nominován startovat pouze v případě zániku své posádky
(startovního čísla). Zánikem posádky se rozumí to, že posádka od doby zániku, již nestartuje v žádné další
soutěži. Bude-li člen zaniklé posádky startovat v jiné posádce, nebude zaniklá posádka hodnocena v MČR
AOS 2019.
V soutěži může startovat nenominovaná posádka bez nároku na mistrovské body.
7 - Mistrovské body a určení celkového pořadí MČR AOS 2019
Za první místo v každém kole MČR-AOS 2019 se přiděluje 50 bodů, za každé další umístění vždy o jeden
bod méně. Pro celkové umístění v MČR-AOS 2019 se započítává 6 nejlepších výsledků. V případě, že
alespoň jeden člen posádky pořádá 2 kola ve funkci vedoucí tratě nebo hlavní rozhodčí a posádka
(startovní číslo) v těchto kolech nestartuje, započítává se této posádce místo nejhoršího výsledku tzv.
průměr tj. průměrné umístění ze všech započítávaných soutěží zaokrouhlené na celé číslo směrem
dolů (horší umístění).
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí vyšší počet bodů z předepsaného počtu započítaných soutěží snížený o
jednu nejhorší, následuje 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.
8 – Nárok na nominaci MČR AOS 2020
Posádky hodnocené v MČR AOS 2019 získávají nárok na nominaci do MČR AOS 2020.
Nominaci doplní 5 nejlepších posádek z Malého Českého poháru AOS 2019 a 5 nejlepších posádek
z Malého Moravského poháru AOS 2019.
9 – Startovní čísla
Startovní čísla pro MČR AOS 2019 obdrží posádka na 1. kole.
Používání přidělených startovních čísel je na všech kolech MČR-AOS 2019 povinné.
V případě zničení nebo ztráty se obraťte na Jirku Boudného st. , tel. 723 738686 a proti úhradě 200 Kč za
sadu příp. 100 Kč/ks vám vydá nová čísla.
Startovní čísla jsou přidělena dle nominační listiny a dle pokynů pro přidělování čísel.

10 - Kontrola členských průkazů AČR nebo ÚAMK
Na přejímce 1. dvoukola (popřípadě na dalších v případě neúčasti na 1. dvoukole) předloží posádka kromě
běžných dokladů členské průkazy AČR nebo ÚAMK platné pro rok 2019. Pokud posádka průkazy
nepředloží ani na dalším dvoukole, kterého sezúčastní, ztrácí výhodu slevy na poplatku za licenci a je
povinna doplatit rozdíl 500,-Kč za posádku.
11 – Licence
Licence posádek budou uloženy u hospodáře Josefa Pivoňky. Přehled o držitelích licencí bude zveřejněn na
stránkách www.aoscz.info v elektronické podobě.
12 – Povinnosti pořadatele
Pořadatel je povinen zaslat propozice soutěže nejpozději 1 měsíc před konáním soutěže Výkonnému výboru
Svazu AOS ke schválení a zveřejnění na www.aoscz.info nejpozději 28 dnů před konáním soutěže (případně
doručit ve stejném termínu přímo posádkám).
13 – Povinnosti posádky
Posádka je povinna se přihlásit a zaplatit vklad pořadateli každého kola nejpozději v termínu uvedeném v
propozicích. Současně se zasláním přihlášky zašle prohlášení o zaplacení vkladu, pokud toto pořadatel dle
propozic vyžaduje.
14 – Startovné
Startovné nominované posádky neplatí (mají zaplacený poplatek za licence).
Nenominované posádky platí startovné 200,-Kč za každé kolo. Pořadatel odvádí 50% vybraného startovného
Svazu AOS AČR.
15 – Vklad
Výše vkladu pro nominované posádky na dvoukolo činí 1000,-Kč.
Výše vkladu pro nenominované posádky na dvoukolo činí 1000,- Kč.
Pořadatel je povinen zajistit všem posádkám důstojné ubytování (nikoliv typu školní třída, tělocvična apod.)
a stravování v průběhu soutěže v rozsahu plné penze.
Pokud se posádka zúčastní pouze jedné soutěže dvoukola a nepožaduje služby v plném rozsahu, pořadatel
této posádce vyúčtuje pouze objednané služby a po skončení soutěže vrátí přeplatek vkladu. V tomto případě
je pořadatel povinen umožnit posádce absolvovat všechny prvky soutěže včetně jízdy zručnosti.
Pořadatel může zvýšit vklad (nejvýše však o 200,-Kč) těm posádkám, které se nepřihlásí v termínu
stanoveném v propozicích. Informace o možnosti zvýšenímusí být uvedena vždy v propozicích soutěže.

16 – startovní pořadí
Startovní pořadí v jednotlivých soutěžích MČR-AOS 2019 bude podle startovních čísel od nejmenšího po
největší s jednou výjimkou: před nejmenším číslem startují posádky s čísly vyššími než 20 dle čísel

vzestupně. O případných změnách ( například dřívější start posádky, která se podílí na stavbě další části
soutěže apod.) rozhoduje hlavní rozhodčí případně Výkonný výbor Svazu AOS.
17 – Vklad za protest
Vklad za protest je stanoven na 200,-Kč.
Složení soutěžního výboru pro řešení protestů určí výbor Svazu AOS do 1. kola MČR AOS 2019.
18 – Slevy z poplatku za licence pro MČR AOS 2020
Posádky, které se podílejí na stavbě trati v roce 2019 (ved.tratě, hl.rozhodčí) mají nárok na slevu z poplatku
za licence roce 2020.
Předběžné výše slev:
500,-Kč pro pořadatele 1 kola ve funkci ved.tratě nebo hl.rozhodčí.
900,-Kč pro pořadatele 2 kol ve funkci ved.tratě nebo hl. rozhodčí (nebo pro pořadatele jednoho kola
v uvedených funkcích + pořadatele dalšího kola v jakékoliv funkci).
Schváleno komisí AOS AČR
Dne 31.1.2019

