
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
BERNARD CUP – Setkání mistrů  

MEMORIÁL PAVLA URBANA  
HUMPOLEC  15. - 16.října 2021 

OBSAH:           
I. Program 
II. Organizace           
III. Všeobecná ustanovení          
IV. Pojištění          
V. Kontrola hluku         
VI. Ceny a poháry         
VII. Další informace         

 

I. PROGRAM 

17. 9.  2021   Zveřejnění propozic a přijetí přihlášek 
11.10. 2021   Uzávěrka přihlášek s normálním startovným  
15.10. 2021 20.00 hod.  Uzávěrka přihlášek se zvýšeným startovným 
 
Pátek 15. 10. 2021 
                       16.45     otevření sekretariátu 

17.00 - 20.00   administrativní přejímka – VIP salonek 
17.00 - 20.00   technická přejímka - parkoviště závodních strojů 

Sobota 16. 10. 2021 
 7.30  -   7.45  I. zasedání sportovních komisařů – kancelář ředitele závodu 
 7.50   -   8.10   rozprava s jezdci 

             8.30  - 10.30  oficiální trénink pro všechny divize 
            11.00 - 12.30  začátek I. série rozjížděk 

12.45  - 13. 15   doprovodný program 
13.30  - 15. 00  začátek II. série rozjížděk 
15.05 - 15.20  II. zasedání sportovních komisařů  
15.30  - 17.00  finálové jízdy 
17.00                 závěrečné zasedání sportovních komisařů – kancelář ředitele závodu 
 

II. ORGANIZACE 

 AMK Zálesí v AČR Humpolec bude organizovat „BERNARD CUP – Setkání mistrů – MEMORIÁL 
PAVLA URBANA“. Závod je vypsán pro jezdce autocross a pro jezdce divize Kartcross, v souladu 
Mezinárodním sportovním řádem FIA (včetně příloh), s předpisy autocrossu FIA, NSŘ, 
s všeobecnými předpisy pro mistrovství a s těmito zvláštními ustanoveními a dalšími předpisy, které 
mohou být zveřejněny pořadatelem. 

  
Opatření v souvislosti s výskytem viru COVID-19 
 Soutěžící, jezdci, jejich doprovod, činovníci, pořadatelé a ostatní personál jsou povinni 

dodržovat soubor hygienických opatření podle aktuálních předpisů Ministerstva zdravotnictví. 
Počty přítomných osob a organizace servisního areálu budou odpovídat souboru hygienických 
a epidemiologických opatření podle aktuálně platných nařízení. Tato opatření a omezení budou 
vydána formou prováděcích ustanovení před konáním podniku s potvrzením startu. 

 
a) Organizační výbor: 

předseda – Josef Špaček  
členové   – Tomáš Baloun, Jana Dománková, Petr Dušek, Dominik Hodač, Pavel Musil,  
                 Jindřiška Průchová, Tomáš Smetana, Milan Šarovec ml., Milan Šarovec st.,  
                 Jan Štěpánik, Jiří Urban, Martin Žáček, Radka Žáčková 

 Automoto klub Zálesí v AČR Humpolec, PO Box 10, 396 01 Humpolec  
mob.:777 655 290, e-mail.: spacek.josef@seznam.cz 



b) Činovníci: 
  hlavní sportovní komisař   UMLAUF Zdeněk 
             ředitel závodu                                   ŽÁČEK Martin 
  tajemník závodu    DOMÁNKOVÁ Jana 
  zástupce ředitele              ŠAROVEC Milan 
  vedoucí tratě    PROKOP Jiří 
  hlavní pořadatel   ŠTĚPÁNIK Jan 
  hlavní technický komisař   URBAN Jiří 
  hlavní časoměřič    PLETICHA Miroslav 
  činovník pro bezpečnost   SMETANA Tomáš 
  hlavní lékař     MUDr. VLACHOVÁ Ludmila 
  styk s jezdci     MAREŠ Jiří 
  tisk      BALOUN Tomáš 
  rozhodčí      - startovní čára  SLAVÍK Jiří, Šanda Jaroslav, URBAN Jan  
                                                                                 ŠPAČKOVÁ Markéta, PAUL Václav 

    - předčasný start  HODAČ Dominik  
        - cíl    KOTLÍK Petr  
 
c) Oficiální vývěsková tabule bude umístěna v parkovišti závodních strojů u opěrné zdi před budovou 

občerstvení. 
 
 

III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY  
Tento podnik není započítáván do žádného mistrovství ani trofeje. 
Pořadatel připravil pro tento podnik soutěž družstev o „Putovní pohár AMK Zálesí“, a to tak, že v každém 
družstvu bude zastoupen jeden jezdec z každé divize. Pro účast divize v Poháru je minimální počet 
stanoven na 6 startujících. Složení jednotlivých družstev bude určeno náhodným losem. Putovní pohár 
obdrží družstvo s nejvyšším počtem bodů sečtených z umístění jednotlivých členů družstva. 
 
a) Popis trati: 

Místo konání  :           POJIŠŤOVNA SLAVIA ARENA HUMPOLEC 
Délka            : 805 m    Šířka startu   : 20 m 
Max. šířka     : 16 m    Min. šířka  : 11 m 
Poloha  : vpravo od silnice I. tř. A 34 směr Humpolec – Havlíčkův Brod 
GPS  : 49°32´15.493´´N, 15°22´26.384´´E 

b)  Přihlášky 
 Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí se přihlásit a řádně vyplnit přihlášku 
 v rezervačním systému na: http://race.stampi.cz/sign/in, nejpozději do data uzávěrky přihlášek, tj.
 do 11.10.2021 24.00hod. 
c)  Vklady 

 Všichni soutěžící, kteří se přihlásili do první uzávěrky přihlášek, platí vklad ve výši 3.000 Kč, pojištění 
480 Kč a za ostatní služby 1020 Kč,  
tj CELKEM 4.500 Kč (180 €) za každé přihlášené vozidlo. 

 Soutěžící Racer buggy – vklad 2.400 Kč, pojištění 119 Kč a ostatní služby 981,-Kč 
tj. CELKEM 3.500 Kč (140 €) za každé přihlášené vozidlo. 

 

 Vklad musí být zaplacen převodem nejpozději v den uzávěrky přihlášek, na č.ú. 
Česká spořitelna: 620252399/0800, var. symbol: číslo licence jezdce, poznámka: 
jméno jezdce, divize a startovní číslo 

 Ti soutěžící, kteří se přihlásili po první uzávěrce přihlášek, zaplatí vklad včetně pojištění ve výši 
7.020 Kč (280 €) za každé přihlášené vozidlo, Racer buggy 5.500 Kč (220 €) za každé přihlášené 
vozidlo. 

Účetní doklady o zaplacení vkladu budou předávány při administrativní přejímce. 
Vzhledem k tomu, že přihláška jezdce a potvrzení o přijetí od pořadatele se považuje za smlouvu, jezdec, 
který nepřijede na podnik, se musí co nejdříve omluvit s uvedením důvodu. 
Vklad musí být zaplacen převodem nejpozději v den uzávěrky přihlášek. 
 



d) Vklad bude vrácen pouze: 
 a) v případě odmítnutí přihlášky, 
 b) pokud se soutěž nebude konat, 
 c) jestliže soutěžící zruší svou přihlášku nejpozději 30. 9. 2021, 50 % vkladu bude vráceno,  
     jestliže je zrušení oznámeno v dalších dnech až do zahájení administrativní přejímky. 
 

IV. POJIŠTĚNÍ 
a) Pojistné krytí pořadatele 
Autoklub ČR uzavřel se společností Allianz pojišťovna, a. s., prostřednictvím společnosti PLATINUM 
Consulting s. r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 400046134 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu 
způsobenou jinému až do výše 10,000.000 Kč na akci. 
b) Pojištění soutěžících a jezdců 
Součástí rámcové smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při akci jinému, a to 
účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené ostatním 
účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce činí 10,000.000 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. 

c)   Každý jezdec musí mít sjednané své osobní úrazové pojištění, které je povinen předložit při 
administrativní přejímce (u držitelů licencí AS AČR stačí předložit licenci jezdce). Pojištění zahraničních 
účastníků musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR. 

V. KONTROLA HLUKU 

Pro všechny vozy platí limit 100 dB. 
 
 

VI. CENY A POHÁRY 
Předání věnců proběhne po ukončení každé finálové jízdy před budovou VIP. Jezdci, kteří se umístili na 
prvních třech místech, se musí tohoto vyhlášení zúčastnit. Oficiální vyhlášení a předání cen proběhne na 
společenském večeru ve Spolkovém domě Humpolec. 
 
VII. DALŠÍ INFORMACE 
a)  Protesty – odvolání   
Protesty musí být podány v souladu bodem 5.2 Disciplinárního řádu AS AČR. 
Všechny protesty musí být písemně a musí být předány řediteli závodu nebo jeho zástupci či v jejich 
nepřítomnosti sportovním komisařům, a také částka 11.500 Kč. Pokud protest vyžaduje demontáž a 
opětovnou montáž různých prvků vozu, od protestujících je vyžadována kauce až do výše 250.000 Kč. 
Soutěžící mají právo na odvolání, a to ve smyslu bodu 5.3 Disciplinárního řádu AS AČR. Výše kauce při 
odvolání činí 22.000 Kč. 
 
b) Činovník pro styk se soutěžícími 
Činovník pro styk se soutěžícími bude označen oranžovou vestou s nápisem, tel. číslem a jeho stanoviště 
bude v prostoru vedoucího parkoviště závodních strojů v parkovišti závodních strojů. 
 
c) Zplnomocnění 
Tyto propozice byly schváleny AS AČR dne 10. 9. 2021 pod číslem AX00921.          
 

 
Jana Dománková              Martin Žáček 
tajemník závodu                    ředitel závodu 
 
 
 
  



Příloha 1 
a) Po příjezdu do areálu AMK Zálesí – Humpolec budou každému registrovanému jezdci zdarma vydány 

1+3 ks identifikačních pásek s číselným kódem, který bude zapsán do seznamu bezpečnostní služby 
pro zpětnou kontrolu a pozdější identifikaci. 

 Ostatní identifikační pásky pro doprovod osádek, lze na místě zakoupit za cenu 200 Kč / 1 kus. Všichni 
členové závodního týmu jsou povinni nosit identifikační pásky nalepené na ruce celý závodní víkend. 
Výjimku však tvoří registrovaný závodník, který nemusí mít identifikační pásku nalepenou na ruce, ale 
musí jí mít viditelně umístěnou u sebe. Na požádání bezpečnostní služby případně pořadatele závodu 
je každý člen závodního týmu povinen předložit identifikační pásku ke kontrole. Kdo bude bezpečnostní 
službou, pořadatelem přistižen bez identifikační pásky, musí si ji na místě zakoupit nebo bude vyveden 
z areálu závodiště. Vzhledem k omezeným kapacitám parkoviště nebudou do areálu vpuštěna osobní a 
dodávková vozidla doprovodu závodníku, ta budou bezplatně parkovat na hlídaném VIP parkovišti. 
Výjimku tvoří vozidla, která budou do areálu depa vpuštěna za účelem složení nebo naložení nákladu 
na dobu nezbytně nutnou a řidiči těchto vozidel se budou řídit pokyny bezpečnostní služby nebo 
pořadatele. Porušení sjednaného ustanovení může být pokutováno smluvní pokutou až do výše 10 000 
Kč. 

b) V průběhu celého závodního víkendu je vydán zákaz používání jednostopých a dvoustopých vozidel 
(motorky, čtyřkolky, Segway a ostatní motorová přibližovadla) v celém areálu závodiště pod pokutou až 
do výše 10 000 Kč. Udělení výše pokuty a její vymahatelnost je v pravomoci ředitele závodu. 

c) Udělení výše pokuty a její vymahatelnost je v pravomoci ředitele závodu. 
d) Rezervaci hotelu možno provést - hotel „KOTYZA“, Horní náměstí 5, Humpolec, tel. 565 537 351 
                          - hotel „U JIŘÍHO“, Jihlavská 493, Humpolec, tel. 565 534 512 
                          - hotel „NA PLOVÁRNĚ“, Vilová 1638, Humpolec, tel 565 381 461 
e) Rezervace depa bude možná pouze PO ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY A ZAPLACENÍ VKLADU!!! Místo 

v rezervačním systému bude potvrzeno po zaplacení vkladu, pokud nebude vklad uhrazen do 5 dnů od 
rezervace, místo bude uvolněno pro dalšího zájemce!!!  

 Po uzávěrce přihlášek 11. 10. bude možné rezervovat depo pouze telefonicky u vedoucího depa 
 - Pavel Musil 736 631 982. 
f) Noční klid je stanoven 23.00 - 6.00 hod. 
 


