
 

 

Z V L Á Š T N Í    U S T A N O V E N Í 
Automobilového slalomu pod Korábem ve Kdyni 

Neděle 12. 5. 2019 
Mistrovství České Republiky + Volný závod amatérů 

I. PROGRAM 
A. Časový harmonogram   
od 15. 4. 2019 distribuce "Zvláštních ustanovení AS a přihlášek" 
do 10. 5. 2019 – 24,00 hod - uzávěrka písemných přihlášek na AMK Kdyně  - Vklad  750 Kč  
NEDĚLE (12. 5. 2019) do 7.30 hod. - uzávěrka přihlášek příchozích - restaurace Hájovna - vklad  750 Kč + 200 Kč               

06.30 hod - 08.00 hod administrativní přejímka /Restaurace Hájovna/   
07.00 hod - 08.30 hod testování a technická přejímka /v prostoru parkoviště Hájovna/ 
08.45 hod  rozprava s jezdci, školení jezdců s jednodenní licencí /parkoviště Hájovna-účast povinná/ 
09.05 hod - 12.00 hod dvě tréninkové jízdy, junioři tři jízdy /start parkoviště Hájovna -směr Koráb/ 

- podle přidělených startovních čísel     
12.00 hod - 13.50 hod 1. jízda na čas 
13.50 hod - 15.40 hod 2. jízda na čas 
15.40 hod - 17.00 hod 3. jízda na čas 
17.30 hod oznámení předběžných výsledků 
18.00 hod vyhlášení oficiálních výsledků - předání cen/v prostoru parkoviště Hájovna/ 

- podle počtu účastníků i dříve     
B. Oficiální vývěska ředitelství AS MČR+VZ 
Bude umístěna dne 12. 5. 2019 od 7.00 hod do 17.30 hod u vchodu do Restaurace Hájovna. 
Tiskové středisko nebude zřízeno, informace poskytne sekretariát ředitelství slalomu - Restaurace Hájovna. 
Ředitelství AS MČR+VZ: Automotoklub Kdyně v AČR, Na Kobyle 209, 345 06 Kdyně 

Tel.: 379 731 595   e-mail: automotoklub@kdyne.cz 
v době od 8.00 hod - 14.00 hod do 10. 5. 2019 /pí. Housarová/  
v době závodů od 6.00 hod - 18.00 hod Restaurace Hájovna 

Přihláška ke stažení na www.camphajovna.cz 
Kontaktní osoby: Jana Housarová - tel. 602491855, Ing. Břetislav Šindelář - tel. 606571077 

SOS telefon: 724331633 

II. ORGANIZACE 
C. Pořadatel: AUTOMOTOKLUB KDYNĚ v AČR 
Datum a druh podniku: Neděle 12. 5. 2019 AUTOMOBILOVÝ SLALOM – MČR + Volný závod    
Místo pořádání: Kdyně, z horního rohu parkoviště Hájovna - směr Koráb  
Automobilový slalom je rychlostní závod, který je na trati s pevným povrchem, kde se mění směr pomocí umělých 
zábran, čímž se snižuje rychlost. Slalom je pořádán podle NSŘ, standardních propozic a těchto zvláštních ustanovení a 
eventuálních prováděcích ustanovení. 
D. Organizační výbor MČR+VZ 
Předseda: Ing Břetislav Šindelář, 
Tajemník: Jana Housarová 
Členové:  Oldřich Navrátil, Rudolf Mužík, Michal Hubáček 
Adresa organizačního výboru: Automotoklub Kdyně v AČR, Na Kobyle 209, 345 06 Kdyně                                                                

Tel.: 602491855  e-mail: automotoklub@kdyne.cz 
Hlavní činovníci: 
Hlavní sportovní komisař Milan Pospíšil 602 444 786  
Hlavní technický komisař Václav Šedivý 607 642 445  
Hlavní časoměřič Stanislav Jelínek 606 482 812 
Ředitel Ing. Břetislav Šindelář  606 571 077 
Tajemník a styk se soutěžícími Jana Housarová 602 491 855 
Ekonom Michal Hubáček 606 636 942   
Hlavní lékař MUDr. Tomáš Strejc 605 946 691 
Hlavní pořadatel a činovník pro bezpečnost Rudolf Mužík 606 480 331 
Vedoucí tratě Ing. Václav Vilímec 602 408 438 



 

 

III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 
 
F. Výsledky AS: Třída  L1-L 5 - výsledky  BUDOU započítány do klasifikace MČR a České Trofeje Junior 2019                                     
Třída  L6 - výsledky NEBUDOU započítány do klasifikace MČR slalomu pro rok 2019. Podniku se mohou zúčastnit i 
jezdci s jinou licencí (jednodenní, jiných států). Nebudou však bodovat v klasifikaci MČR 2019. 
G. Trať:      
Délka 2.200 m  Šírka min. 5 m  Povrch 100 % asfalt šířka branek 3 m 
Jezdec projíždí mezi kužely, vlevo od vozidla značené modrou barvou, vpravo bílou barvou. 
H. Vypsané skupiny    MČR+ VZ: 
L1                vozidla se sportovním průkazem do 1 600 ccm mimo skupiny N  

vozidla „slalom speciál“ do 1 600 ccm 
L2                vozidla se sportovním průkazem nad 1 600 ccm mimo skupiny N 

vozidla „slalom speciál“ nad 1 600 ccm                      
L3                vozidla skupiny N se sportovním průkazem do 1 600 ccm 

upravená sériová vozidla do 1600 ccm 
L4                vozidla skupiny N se sportovním průkazem nad 1 600 ccm 

upravená sériová vozidla nad 1 600 ccm  
L5                sériová vozidla dle platného  TP  

elektromobily, hybridy el. + spalovací motor s platnou STK 
L6 /amatéři/ VZ s vozidly dle platného TP- rozdělení do následujících tříd: 

L6a amatéři se sériovými vozidly do 1600 ccm 
L6b amatéři se sériovými vozidly nad 1600 ccm    
L6c amatéři s upravenými vozidly do 1600 ccm 
L6d amatéři s upravenými vozidly nad 1600 ccm 

Skupiny L1 - L5 musí mít pro start platnou licenci pro celý rok. 
Skupina L6 – může absolvovat slalom s jednodenní licencí. 

Pro zařazení do správné třídy budou použity následující koeficienty: 
- benzín turbomotor     1,7 
- diesel turbomotor 2WD a jm. objemem do 2000 ccm  1,0 
- diesel turbomotor 4WD     1,5 
- Wankel       2,0 
V případě, že vozidlo nemá platnou STK, musí mít Průkaz sportovního vozidla bez RZ s platným testováním. Jezdci 
s platnou STK musí mít s sebou velký TP vozidla. 
I. Uzávěrka přihlášek: - viz bod A "Časový harmonogram" 
Řádně vyplněné přihlášky zaslat na adresu ředitelství viz bod B těchto ZU 
Podepsáním přihlášky se jezdec bez výhrad podrobuje sportovní pravomoci vyplývající z NSŘ i ustanovení těchto 
propozic. 
J. Počet vozidel, která mohou být k AS přijata:    MČR + VZ - max. 80 vozidel 
K. Výše vkladu, pojištění: 
 Vklad: ve výši 750 Kč uhradí ti soutěžící /jezdci/, kteří se písemně přihlásili do uzávěrky přihlášek tj. do 10. 5. 2019. 
Jezdci přihlášeni po tomto termínu uhradí startovné o 200 Kč vyšší. V obou případech bude platba provedena při 
administrativní přejímce. 
Pojištění: 
AČR uzavřel prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s. r. o. a Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance 
Group rámcovou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu (dále jen „Rámcová pojistná smlouva“) 
způsobenou jinému v souvislosti se sportovními akcemi zapsanými v kalendáři AS AČR, který zplnomocnil AČR 
uzavřením této smlouvy na akci, kterou pořádají, a to prostřednictvím Přihlášky do pojištění. 
Součástí rámcové pojistné smlouvy je i pojištění odpovědnosti účastníků akce, které se sjednává pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou jinému, a to účastníkem akce nebo provozem jeho vozidla při sportovní akci 
zapsané do kalendáře AS AČR. Soutěžící a jezdci nemohou být navzájem považování za třetí osobu. 
Dle níže uvedené tabulky bude hrazen při administrativní přejímce (zahraniční jezdci bez vkladu – uhradí pouze 
pojistné) vklad a pojištění:  Ke vkladu bude připočteno pojištění vozidel proti škodám způsobeným třetím osobám na 
uzavřené trati. 
 
 



 

 

 
Pojištění MČR: 
 Vklad (Kč) Pojištění (Kč) Celkem (Kč) 
Jeden jezdec na autě 750 90 840 
Dva jezdci na jednom autě /každý/ 750 45 795 
Tři jezdci na jednom autě /každý/ 750 30 780 
Pojištění volného závodu: 
 Vklad (Kč) Pojištění (Kč) Celkem (Kč) 
Jeden jezdec na autě 750 80 830 
Dva jezdci na jednom autě /každý/ 750 40 790 
Tři jezdci na jednom autě /každý/ 750 27 777 
Popis pojistného krytí 
Soutěžící s vozidlem s registrační značkou se prokáže uzavřeným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené třetím 
osobám v silničním provozu a připlatí při vkladu pojištění na uzavřenou trať slalomové zkoušky /viz doplatek pojištění ke 
vkladu/. 

IV. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI 
L. Specifikace reklamy dodané pořadatelem bude uvedena v PU           

V. PRŮBĚH AUTOMOBILOVÉHO SLALOMU 
viz bod A „Časový harmonogram" 
M. Každý jezdec obdrží při přejímce 
Startovní čísla - nalepí je na Levé a Pravé přední dveře, nebo zadní boční okno na L a P straně. Na vozidle bude pouze 
jedno startovní číslo. 
Technickou kartu, kterou vyplní a s vozidlem se dostaví k technickému komisaři.   
Veškerá evidence jízd bude provedena na startu. 
Seznam převzatých jezdců a startovních časů bude oznámen na oficiální informační tabuli ředitelství podniku v neděli do 
10.30 hod. 
N. Start AS 
Z horního rohu parkoviště u koupaliště směr Koráb  
Tréninkové jízdy   od 9.05 hod  Jízdy na čas od 12.00 hod                  
Provedení startu: Jezdec přijíždějící na startovní čáru už musí mít nasazenou a připevněnou přilbu, zapnuté pásy a 
uzavřené okno v jeho dosahu /+okno spolujezdce ve skupině JUNIOR, jedou-li ve vozidle dvě osoby/. Postaví se s 
vozidlem tak, aby jeho přední část byla na úrovni startovní čáry. Start je s motorem v chodu. Na znamení semaforu 
vozidlo odstartuje a měření času započne v okamžiku, kdy vozidlo přetne paprsek fotobuňky umístěné 40 cm za 
startovní čarou. Jezdec musí odstartovat nejpozději do 20 vteřin od dání pokynu pořadatele. Po tomto čase mu nebude 
umožněn start a dostane přidělený nový startovní čas sportovním komisařem. 
CÍL - je letmý - označený panelem se ŠACHOVNICOVÝM PRAPOREM. 
O. Tresty, penalizace, klasifikace 
Nedodržení časů přejímek bude trestáno pokutou 100 Kč. Všichni jezdci mají povinnost používat ochranné přilby. Jezdci 
s licencí - viz NSŘ 2019, jezdci amatéři motoristickou přilbu homologace EHK, tzn. “E“ s libovolným číslem a sérií. Přilbu 
je jezdec povinen používat i při tréninku. Každý jezdec se může zúčastnit max. se dvěma vozidly za podmínky, že každé 
vozidlo je zařazeno v jiné třídě. Pořadatel povolí start dvou, tří jezdců střídajících se na jednom vozidle za předpokladu, 
že tato změna bude zřetelně vyznačená na přihlášce a odevzdaná v termínu do 10. 5. 2019. Během hlavního závodu i 
tréninkových jízd se nacházet ve vozidle pouze jeden jezdec /Neplatí pro JUNIORY/. 
Při zpoždění jezdce na start bude penalizován za každou započatou minutu 10 vteřinami. Max doba zpoždění je 10 min., 
po této lhůtě bude jezdec vyloučen. 
Za každý posunutý nebo převrácený kužel nebo kužel posunutý mimo vyznačený čtverec je penalizace 2 vteřiny 
/posunutí kužele, který zůstává STÁT některou  jeho částí základny ve vyznačeném čtverci je 0 sec./. Za každé 
vynechání branky je penalizace 20 vteřin. 
Náhradní čas bude jezdci přidělen: 

a) Při nezměření času 
b) Při zdržení předcházejícím jezdcem 
c) Při nemožnosti dokončit slalomovou zkoušku z důvodu vyšší moci 

Pod trestem vyloučení ze závodu je zakázán pohyb závodních vozidel a zahřívání pneumatik závodních vozidel mimo 
uzavřený areál ve směru k městu Kdyně. 
 



 

 

P. Konečná klasifikace: Podmínkou pro účast v závodě je absolvování alespoň jedné tréninkové jízdy. Konečná 
klasifikace bude stanovena součtem všech časů a všech dalších penalizací vyjádřených v čase minus nejhorší 
dosažený výsledek. Vítězem se stává jezdec s nejmenším součtem časů.     
Q. V průběhu AS budou vydávány tyto výsledky: 
- neoficiální výsledky – klasifikace vydaná pořadatelem v průběhu slalomu 
- předběžné konečné výsledky - klasifikace vydaná pořadatelem na konci AS 
- oficiální konečné výsledky - klasifikace schválená sportovním komisařem 
Výsledky skupiny L6 budou vydávány samostatně. 
Předání cen se bude konat v 18.10 hod., případně i dříve dle aktuální situace. Konečné oficiální výsledky budou 
uveřejněny na www.autoslalom.cz po 14. 5. 2019. 
Protesty: musí být podány písemně k řediteli závodu s částkou uvedenou v NSŘ /která bude vrácena v případě, že 
protest bude uznán/, nejpozději do 30 min. po vyvěšení neoficiálních výsledků (proti výsledkům AS, - proti technickému 
stavu jiného vozidla). 
Odvolání: musí být podáno písemně sportovnímu komisaři podle čl. 5.3 Disciplinárního řádu AS AČR. 
R. Vypsané ceny a poháry:   
L1  … 1 – 3 místo pohár + věcný dar 
L2  … 1 – 3 místo pohár + věcný dar 
L3  … 1 – 3 místo pohár + věcný dar 
L4  … 1 – 3 místo pohár + věcný dar 
L5  … 1 – 3 místo pohár + věcný dar 
L6  /L6a – L6d/ … 1 – 3 místo pohár + věcný dar 
Junioři  … 1 – 3 místo pohár + věcný dar   
Dámy  … 1 – 3 místo pohár + věcný dar   
S. Rozsah pořadatelovy péče o zákazníky: 
Ubytování: lze po dohodě zajistit v prostorách Autocampu Hájovna AMK Kdyně /viz adresa i tel. bod B/. 
Nabídka: chaty 2, 3, 4 lůžkové chaty. Ceny dle platného ceníku Autokempu Hájovna Kdyně.   
Občerstvení: možno zakoupit v místě konání slalomu - Restaurace a prodejna potravin v kempu 
 
 
 
 
 
Jana Housarová     Ing. Břetislav Šindelář 
tajemník slalomu     ředitel slalomu 
 
 
 
Schváleno AS AČR 
pod č.j. AS00219 
dne  4. 4. 2019                                                        
 
                                                                           
             
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      


