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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1 Definice historického sportovního automobilu (HA)
Historický sportovní automobil je takové vozidlo, které lze zařadit do některé z kategorií
nebo formulí, uvedených v Příloze K MSŘ FIA a/nebo v tomto předpisu. Po technické
stránce musí být v souladu s předpisy AIACR, FIA nebo Přílohou „J“ z odpovídající
periody. Tyto předpisy jsou koncipovány tak, aby bylo možno závodit s historickými
automobily podle souboru pravidel, která umožňují zachovat specifikaci z období jejich
výroby a která zabraňují změnit – zvýšit výkon motoru anebo vlastnosti a výkonnost
vozu použitím moderních technologií.
Historické závody nejsou jednoduše jen další závody, kde lze získávat trofeje. Jsou
zvláštní disciplínou, spojující sport s hlubokou úctou k těmto automobilům a k jejich
historii. Sport historických automobilů umožňuje aktivně oslavovat automobilovou
historii.
Tyto předpisy platí pro všechny vozy, ať jsou to původní soutěžní vozy, nebo vozy
vyrobené jako nové stavby přesně podle dané specifikace, jejichž soutěžní historie je
v souladu s mezinárodními pravidly příslušného období.
Jediné povolené variace oproti specifikaci období jsou ty, které jsou povolené přílohou
K MSŘ FIA nebo tímto předpisem.
Jednoznačně platí, že vůz musí odpovídat:
- homologačnímu listu (v případě homologovaného vozu)
- dobové Příloze J FIA
- aktuální Příloze K FIA
- kapitole K NSŘ AČR (tomuto předpisu)
- ev. dalším platným doplňujícím předpisům
Nedílnou podmínkou je při současném dodržení výše uvedených bodů je i tzv. dodržení
- dobové specifikace provedení, použití dílů a materiálu dílů. V praxi tzn., že pokud
např. dobová Př. J dovoluje použití 15 palcových kol a na vozidle v dané periodě
nebyly použity, nelze je na HA použít. Dokazovací povinnost je vždy na straně
soutěžícího. Neoprávněné dobové použití provedení, použití dílů a materiálu dílů
nelze uznat jako splnění dobové specifikace, ale jedná se o tzv. dobový podvod.
1.2 Hlučnost a emisní limity historického sportovního automobilu
1.2.1 Na sportovních podnicích v ČR platí následující předpis o hlučnosti HA:
- rally:
- všechny druhy HA
96 + 2 dB
- ZAO a ZAV: - cestovní vozy a vozy GT
108 + 2 dB
- prototypy, jedno – a dvoumístné závodní vozy 113 + 2 dB
Měření hluku se provádí při 75 % maximálních otáček motoru (obvykle 3500 ot/min)
metodou, popsanou v NSŘ AS AČR kapitole E – Technické předpisy. Při překročení
limitu hladiny hluku nebude vozidlo převzato.
Historické sportovní automobily nemusí být vybaveny katalyzátory.
1.2.2 Emisní limity:
HA odpovídající modelovému roku výroby do 31. 12. 1972: CO 6,0 % max., HC 2000
ppm max.
HA odpovídající modelovému roku výroby od 1. 1. 1973: CO 4,5 % max., HC 1200
ppm max.
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1.3. Rozdělení historických sportovních automobilů a jejich sportovní využití
Testovací komisaři při testaci zařadí konkrétní vozidlo podle jeho provedení do příslušné
periody FIA. Upřesnění jednotlivých období (period) a skupin vozidel je uvedeno
v aktuální Příloze K MSŘ FIA.
1.4 Bezpečnostní výbava jezdců
1.4.1 Kombinéza a spodní prádlo
Při ZAO, ZAV a při rychlostních zkouškách rally musí být všichni jezdci
a spolujezdci oblečeni do kombinézy, homologované podle FIA Standardu 8856-2000,
dále pak do dlouhého spodního prádla, kukly, ponožek, bot a rukavic (rukavice jsou pro
spolujezdce volitelné), homologovaných podle FIA Standardu 8856-2000. Podmínky
používání jsou popsány v článku 6 kapitoly E NSŘ.
1.4.2 Přilby
Všichni jezdci a spolujezdci musí používat pouze ochranné přilby odpovídající
standardům, uvedených na Technickém listu FIA č. 25. (článek 6 kapitoly E NSŘ).
1.4.3 FHR
Při rychlostních zkouškách rally musí všichni jezdci a spolujezdci vozidel Kat. 4 tříd E4,
E7 a E10 a vozidel Kategorie 5 tříd F4, F6 a F7 používat zádržný systém hlavy (FHR).
Pro ostatní kategorie a třídy je doporučený.
Při ZAV musí všichni jezdci vozidel Kategorie 6 tříd F4, F6 a F7, vozidel Kategorie 5
tříd E9 a E10 a vozidel Kategorie 4 tříd D3, D6 a D9 používat zádržný systém hlavy
(FHR). Pro ostatní kategorie a třídy je doporučený.
1.5 Bezpečnostní výbava vozidel
Pro bezpečnostní výbavu historických sportovních vozů se musí soutěžící řídit Př. K FIA,
bod 5 „Bezpečnostní výbava“. Tyto předpisy jsou povinné, kromě rally pravidelnosti, pro
které jsou doporučené. Přistavením vozu k technické přejímce soutěžící potvrzuje, že
vůz vyhovuje z hlediska bezpečnosti a že se může zúčastnit závodu. Podrobné
bezpečnostní předpisy jsou uvedeny v NTP pro HA ve Standardních propozicích
„Rally“resp. „Vrchy“.
2. HTP, TPHV, platnost přílohy VII Přílohy K MSŘ FIA
2.1 HTP (Historic Technical Passport) / TPHV (Technický průkaz historického vozidla)
vystavuje Pracovní (Schvalovací) skupina HTP/TPHV (SSHA).
Historické sportovní automobily registrované v České republice, startující
v Mistrovství České republiky historických automobilů, musí mít průkaz sportovního
vozidla s platným testováním, homologační list (podléhalo-li vozidlo homologaci), HTP
nebo TPHV (za TPHV je považováno i HTP s prošlou platností – což bude vyznačeno
do prošlého průkazu). Bez vystaveného průkazu HTP / TPHV nebude vozidlu
umožněn start.
Historické sportovní automobily neregistrované v České republice, startující v MČR
HA nebo v RSS HA, musí mít průkaz vozidla dle předpisů ASN příslušného státu
registrace, homologační list (podléhalo-li vozidlo homologaci) a HTP.
Pokud zahraniční vozidlo nemá vystavený HTP a soutěžící chce s tímto vozidlem být
klasifikován v MČR HA nebo v RSS HA, musí soutěžící požádat o vystavení TPHV.
Soutěžící je povinen při přihlašování na sportovní podnik zaslat kopii první strany HTP /
TPHV pořadateli spolu s přihláškou.
Samotné HTP / TPHV neopravňuje k účasti na sportovním podniku.
2.2 Postup při vystavování HTP / TPHV
2.2.1 Formulář HTP/TPHV
Vyplněný formulář HTP / TPHV (ke stažení na stránkách www.autoklub.cz v sekci
Formuláře) včetně fotografií a případných dokumentů, dokládající sportovní historii,
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doručí žadatel na email Schvalovací skupiny HTP/TPHV HA – SSHA (viz čl. 14, kap. E
NSŘ) – htphv@autoklub.cz.
2.2.2 Testování HA
Testování vozu je nutné rezervovat na centrální nebo individuální termín na webu
www.autoklub.cz. K první testaci HA přistaví žadatel vozidlo s připraveným (vyplněným)
formulářem HTP / TPHV.
2.2.3 Schvalovací procedura
a) HTP – SSHA postoupí po testaci a kontrole dokumentů podklady schvalovací
proceduře FIA.
b) TPHV – SSHA vydá po testaci a kontrole dokumentů TPHV.
Poplatky za vystavení HTP / TPHV jsou uvedeny v Příloze č. 1 NSŘ – Poplatky,
odst. 13.
Vzhledem k náročnosti úkolů nutných k vystavení HTP / TPHV musí žadatel počítat
s přiměřenými časovými termíny.
Nebudou-li dodány všechny potřebné doklady nutné k vyřízení žádosti o vystavení
HTP/TPHV do 2 měsíců od vlastního podání žádosti, bude žádost stornována.
2.3. V MČR HA a RSS HA je rozšířena platnost přílohy VII Přílohy K
Změny a specifikace dílů pro národní sportovní podniky, uvedené v tomto seznamu, jsou
zaměřeny ke snížení nákladů a pro případné náhrady nedostupných komponentů, a to
pod podmínkou, že nedojde ke zvýšení výkonu anebo výkonnosti vozidla.
Pokud bude mít soutěžící při stavbě HA potřebu rozšířit platnost přílohy VII v rámci
použití HA v národním mistrovství, požádá v dostatečném časovém předstihu SSHA
(Pracovní schvalovací skupina HA – viz odst. 13.4 kap. E Ročenky AČR, kontakt:
stransky@autoklub.cz) o posouzení tohoto rozšíření.
Specifika některých vozů:
Škoda - u typu 130 LR lze použít původní (ocelové) povrchové díly karoserie.
- u typu 130 LR lze použít blok z typu Favorit bez úprav (přemístění olejové
měrky)
- u typu 1000/1100 MB a 100/110 včetně 110 R je povoleno použít blok motoru
z modelu 105/120 v provedení od roku výroby 1983 – plnoprůtokový čistič
oleje je součásti bloku motoru z výroby. Vrtání a zdvih musí zůstat dle
homologačních listů pro daný typ.
Lada - u typu VFTS lze použít původní (ocelové) povrchové díly karoserie
3. RALLY HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ

3.1 Všeobecná ustanovení
3.1.1 Jsou vypsány seriály Autoklub Mistrovství ČR v rally HA (MČR HA) a Autoklub
Rallysprint série v rally HA (RSS HA). MČR HA bude organizováno při vybraných
podnicích MČR v rally nebo jako samostatný sportovní podnik. RSS HA bude
organizována při vybraných podnicích Rallysprint Série.
3.1.2 Sportovních podniků vypsaných v rámci MČR HA a RSS HA se mohou zúčastnit
soutěžící, jezdci a spolujezdci s platnou mezinárodní nebo národní licence pro
automobilový sport (viz článek 3 kapitoly A NSŘ. nebo licence „H“ (viz Příloha „L“ MSŘ
FIA), vydané AS AČR.
Šampionátů se mohou zúčastnit i jezdci nebo spolujezdci s licencí jiných států, pokud
jsou občany ČR a splňují i ostatní podmínky pro účast v mistrovství. Dále mohou
bodovat do MČR pouze jezdci ze zemí EU, kteří splňují podmínky dle článku 2.3.9
MSŘ FIA.
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Dále na jednotlivých podnicích mohou startovat i jezdci s licencí jiných států, kteří však
nebudou hodnoceni do klasifikace mistrovství. Tito jezdci musí mít povolení startu od
své mateřské ASN.
Soutěžící, jehož název je shodný se jménem jednoho člena posádky, se prokáže
pouze licencí dotyčného jezdce, která v tomto případě platí i jako licence soutěžícího.
Soutěžící na jméno fyzické osoby, který zastupuje jinou posádku a soutěžící s názvem
klubu nebo firmy se musí prokázat licencí soutěžícího.
3.1.3 Vozidla třídy D4, E4, E7 a E10 mohou řídit jen jezdci, kteří nejsou zapsáni
v seznamu začátečníků. Vozidla třídy F4 a F7 mohou řídit jen jezdci s mezinárodní
licencí typu „ITC“.
3.1.4 MČR HA a RSS HA je vypsáno pro jezdce a výsledky z jednotlivých rally se všem
oprávněným účastníkům průběžně započítávají.
3.2 Povolená vozidla
3.2.1 Podniku MČR HA nebo RSS HA se mohou zúčastnit historická vozidla zařazená
do kategorií 1–5 s průkazem sportovního vozidla (PSV), homologačním listem a HTP
nebo TPHV.
3.2.2 Podniku MČR HA nebo RSS HA se mohou zúčastnit jen vozidla, která odpovídají
předpisům: Příloha J MSŘ FIA (odpovídající periodě), současně platná Příloha K MSŘ
FIA a současně platným technickým předpisům NSŘ.
3.2.3 Všechna vozidla s českou registrací musí odpovídat podmínkám zákona
č. 56/2001 Sb. s příslušnými výjimkami pro sportovní vozidla.
3.2.4 Doplňující technická ustanovení k povoleným vozidlům pro Kat. 1 - 5
Doplňující technická a bezpečnostní ustanovení jsou uvedena v NTP pro HA ve
Standardních propozicích „Rally“.
3.3 Vypsané kategorie a třídy
MČR HA a RSS HA se mohou zúčastnit vozidla podle těchto vypsaných kategorií
a tříd
3.3.1 Kategorie 1 – období „69“ (periody: D, E, F, G1)
- cestovní vozy (T) a upravené cestovní vozy (CT) a vozy GT a GTS homologované
od 1. 1. 1931 do 31. 12. 1969, které se dělí do objemových tříd:
A1 - do 1000 ccm (do 31. 12. 1961)
A2 - od 1000 ccm do 1600 ccm (do 31. 12. 1961)
A3 - nad 1600 ccm (do 31. 12. 1961)
B1 - do 1000 ccm (po 31. 12. 1961)
B2 - od 1000 ccm do 1300 ccm (po 31. 12. 1961)
B3 - od 1300 ccm do 1600 ccm (po 31. 12. 1961)
B4 - od 1600 ccm do 2000 ccm (po 31. 12. 1961)
B5 - nad 2000 ccm (po 31. 12. 1961)
3.3.2 Kategorie 2 – období „75“ (periody: G2, H1)
- cestovní vozy (T) a upravené cestovní vozy (CT) a vozy GT a GTS zařazené do
dobových skupin 1, 2, 3 a 4, homologované od 1. 1. 1970 do 31. 12. 1975,
rozdělené do objemových tříd:
C0 - do 1150 ccm
C1 - nad 1150 ccm do 1300 ccm
C2 - nad 1300 ccm do 1600 ccm
C3 - nad 1600 ccm do 2000 ccm
C4 - nad 2000 ccm do 2500 ccm
C5 - nad 2500 ccm
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3.3.3 Kategorie 3 – období „81“ (periody: H2, I)
- cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) a vozy GT a GTS zařazené do
dobových skupin 1, 2, 3 a 4, homologované od 1. 1. 1976 do 31. 12. 1981,
rozdělené do objemových tříd:
D0 - nad 1150 ccm
D1 - nad 1150 ccm do 1300 ccm
D2 - nad 1300 ccm do 1600 ccm
D3 - nad 1600 ccm do 2000 ccm
D4 - nad 2000 ccm
3.3.4 Kategorie 4 – období „90“ (periody: J1, J2)
- cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) a vozy GT a GTS zařazené do skupiny
N, A a B (vyjma vozů skupiny B zakázaných pro automobilové soutěže),
homologované od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1985 (perioda J1) a modely homologované
od 1. 1.1986 do 31. 12. 1990 (perioda J2) rozdělené do objemových tříd:
E1 - skupina A do 1300 ccm
E2 - skupina A nad 1300 ccm do 1600 ccm
E3 - skupina A nad 1600 ccm do 2000 ccm
E4 - skupina A nad 2000 ccm
E5 - skupina B do 1300 ccm
E6 - skupina B nad 1300 ccm do 1600 ccm
E7 - skupina B nad 1600 ccm
E8 - skupina N do 1600 ccm
E9 - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm
E10 - skupina N nad 2000 ccm
3.3.5 Kategorie 5 – období „96“
- cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) zařazené do skupiny N a A,
homologované od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1996 rozdělené do objemových tříd:
F1 - skupina N do 1300 ccm
F2 - skupina N nad 1300 ccm do 1600 ccm
F3 - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm
F4 - skupina N nad 2000 ccm
F5 - skupina A do 1300 ccm
F6 - skupina A nad 1300 ccm do 2000 ccm
F7 - skupina A nad 2000ccm
3.4 Charakteristika rally MČR HA a RSS HA
3.4.1 RSS HA - Jednoetapová rally pořádaná při Rallysprint sérii nebo jako samostatný
podnik.
- 3 až 5 RZ
- maximální délka jedné RZ je 15 km
- celková délka RZ je 70 - 90 km
- maximálně 48 hodin trvání včetně seznamovacích jízd a vyhlášení výsledků
3.4.2 MČR HA - Dvouetapová rally pořádaná při MČR v rally nebo jako samostatný
podnik
- maximálně 8 různých RZ – nejvýše 2 průjezdy jednou RZ
- doporučená maximální délka jedné RZ 20 km
- celková délka RZ je 140 - 160 km
- minimální délka etapy 60 km
- nové startovní pořadí do 2. etapy
- maximálně 72 hodin trvání od začátku přejímek do vyhlášení výsledků
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Po dohodě s Komisí závodů historických automobilů je možné v jednotlivých případech
celkovou délku trati rally, počet a délku jednotlivých RZ a celkovou délku RZ v ZU pro
historické automobily upravit.
3.5. Hodnocení mistrovského podniku
3.5.1 Hodnocení rally se provede ve vypsaných kategoriích a třídách.
3.5.2 U jednoetapových rally budou v jednotlivých kategoriích přiděleny za umístění
prvním 13 jezdcům 30, 24, 19, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod. V kategoriích s méně
než 3 startujícími se přidělí za umístění 15 a 12 bodů.
3.5.3 Body se přidělují za umístění v objemových třídách 5 jezdcům následovně:
6, 5, 4, 3, 2; všem ostatním klasifikovaným 1 bod. V objemové třídě s méně než 3
startujícími se přidělí za umístění 3 a 2 body.
3.5.4 U dvouetapových rally budou přiděleny za umístění prvním 13 jezdcům 20, 16, 13,
11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 bod za každou etapu samostatně. V kategoriích s méně než
3 startujícími se přidělí za umístění 10 a 8 bodů. Dále budou za každou etapu jezdcům
přiděleny body za umístění v objemových třídách dle 3.5.3. Posádce, která dokončí
obě etapy, bude přiděleno 5 bonusových bodů do kvalifikace v kategoriích. Body za
obě etapy se sečtou s bonusovými body a tento součet bude bodový zisk za daný
podnik do hodnocení kategorie. Pokud posádka nedokončí jednu z etap, budou jí
přiděleny body pouze za dokončenou etapu bez bonusových bodů. Dokončením etapy
se rozumí dojet s vozidlem do cíle etapy a předat vozidlo do uzavřeného parkoviště.
Aby mohly být body za umístění v dané etapě přiděleny, musí vozidlo zůstat v UP na
konci etapy až do jeho otevření podle pokynů sportovních komisařů.
3.5.5 V kategorii 1 budou přiděleny následující body:
1 bod pro jezdce startující v periodě F (do 31. 12. 1965)
2 body pro jezdce startující v periodě E (do 31. 12. 1961)
3 body pro jezdce startující v periodě D (do 31. 12. 1946)
3.5.6 Pořadatel je povinen vyhlásit 3 posádky, které se umístily na 1. až 3. místě v
klasifikaci jednotlivých kategorií rally historických automobilů.
První 3 posádky v kategorii vyhlásí jen v té kategorii, ve které startovaly nejméně 3
automobily. Při nesplnění této podmínky bude vyhlášen pouze vítěz kategorie.
Pořadatel dále vyhlásí vítěze třídy v té třídě, kde startovaly nejméně 3 automobily
a první tři v té třidě, kde startovalo nejméně 5 automobilů.
3.5.7 Startující je jezdec, který odstartoval do rally
3.5.8 Nemůže-li být z jakéhokoliv důvodu odjeta rally v plném rozsahu, budou do
mistrovství přiděleny body normálně pod podmínkou, že pořadatel vydá konečné
oficiální výsledky.
3.6. Hodnocení mistrovství
3.6.1 Hodnocení seriálu MČR HA bude provedeno v kategoriích dle součtu
započitatelných bodů z hodnocení v kategoriích a objemových třídách. Vítězem se
stane jezdec, který získá ze započítaných podniků nejvíce bodů.
3.6.2 Titul „Mistr ČR v MČR HA“ bude udělen prvnímu v jednotlivých kategoriích za
předpokladu splnění podmínek čl. 3.1 a 3.2 kapitoly D „Systém mistrovství“.
3.6.3 Hodnocení seriálu RSS HA bude provedeno v kategoriích dle součtu
započitatelných bodů z hodnocení v kategoriích. Vítězem se stane jezdec, který získá
ze započítaných podniků nejvíce bodů.
3.6.4 Titul „Mistr ČR v RSS HA“ bude udělen prvnímu v jednotlivých kategoriích za
předpokladu splnění podmínek čl. 3.1 a 3.2 kapitoly D „Systém mistrovství“.
3.6.5 Vítěz jednotlivé třídy bude vyhlášen z hodnocení kategorie za předpokladu splnění
podmínek čl. 3.1 a 3.2 kapitoly D „Systém mistrovství“.
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3.6.6 Spolujezdec vítězného jezdce bude vyhlášen mistrem tehdy, startoval-li
s příslušným jezdcem ve více než polovině započítávaných rally
3.6.7 Jestliže o umístění na prvních třech místech nerozhodnou kritéria, která jsou
stanovena v čl. 5.1 a 5.2 kapitoly D „Systém mistrovství“, rozhoduje následující
kritérium:
- úspěšnější je jezdec s vozidlem starší periody (podle čl. 6 Přílohy K MSŘ FIA).
V případě stejné periody rozhoduje rok výroby automobilu uvedený v HTP nebo
TPHV.
3.6.8 Počet započítaných závodů
Počet uspořádaných závodů:
1 2 3 4 5 6 7 8
Počet započítaných závodů:
1 2 2 3 4 5 5 5
3.7 Doplňující ustanovení
3.7.1 MČR HA a RSS HA se řídí Standardními propozicemi rally AS AČR.
3.7.2 Pořadatel nesmí při rally HA požadovat start HA na RZ s rozbitým povrchem.
Pokud by výjimečně došlo k takovému případu při společné rally pro současné
i historické automobily, musí pořadatel určit pro HA v itineráři vhodnou objížďku RZ po
odpovídající vozovce. O jednotlivých případech rozhodne ředitel rally po dohodě se
zástupcem Komise rally při kontrole trati a předsedou Komise závodů historických
automobilů.
3.7.3 Na všech rally HA v České republice je povolena ochrana spodku vozidla.
3.7.4 Je možno použít pneumatiky s homologací EHK, DOT nebo FIA. Rozměr musí
odpovídat článku 8 Přílohy K MSŘ FIA (tolerance maximálně minus 3 %).
3.7.5 Tabulky rally a startovní čísla musí být umístěny podle SPR. Pro startovní čísla na
předních dveřích bude použit bílý panel (šířka panelu 50 cm, výška 44 cm – z toho
prostor 50 x 30 je určen pro startovní číslo, kde je černé číslo na bílém podkladu
o výšce 26 cm, o minimální šířce čáry číslic 4 cm. Zbylý prostor je určen pro reklamu
pořadatele a je ohraničený šířkou panelu min. 50 cm a výškou 14 cm, nebo 2 x 7 cm
nad a/nebo pod číslem). Součástí čísla bude i označení písmenem H poloviční velikosti
oproti velikosti číslice. Příjmení jezdce (spolujezdce) a státní vlajky jeho národnosti
budou umístěny na obou zadních bočních oknech vozidla, nebo na předních
blatnících. Barva písma na blatnících bude kontrastní k podkladové barvě vozu.
4. ZÁVODY DO VRCHU HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ
4.1 Všeobecná ustanovení
4.1.1 Je vypsáno Autoklub Mistrovství ČR v ZAVHA.
4.1.2 Sportovních podniků vypsaných v rámci MČR ZAVHA se mohou zúčastnit
soutěžící a jezdci držitelé platné mezinárodní nebo národní licence pro automobilový
sport nebo licence „H“ (viz Příloha „L“ MSŘ FIA), vydané AS AČR.
Dále na jednotlivých podnicích mohou startovat i jezdci s licencí jiných států, kteří
budou rovněž hodnoceni do klasifikace mistrovství. Tito jezdci musí mít povolení startu
od své mateřské ASN.
Soutěžící, jehož název je shodný se jménem jezdce, se prokáže pouze licencí
dotyčného jezdce, která v tomto případě platí i jako licence soutěžícího. Soutěžící na
jméno fyzické osoby, který zastupuje jinou posádku a soutěžící s názvem klubu nebo
firmy se musí prokázat licencí soutěžícího.
4.1.3 Výsledky z jednotlivých závodů se do MČR ZAVHA všem oprávněným účastníkům
započítávají automaticky.
4.1.4 Stálá startovní čísla jezdcům přiděluje pořadatel na prvním podniku, kam se jezdec
přihlásí.
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4.2 Povolená vozidla
4.2.1 Podniku MČR ZAVHA se mohou zúčastnit vozidla zařazená do kategorií 1 – 6
s PSV a HTP nebo TPHV. Vozidla s vydaným HTP/TPHV nepodléhají plné proceduře
periodického testování. Testování bude provedeno a do PSV potvrzeno na technické
přejímce prvního podniku.
4.2.2 Podniku MČR ZAVHA se mohou zúčastnit jen vozidla, která odpovídají předpisům:
Příloha J MSŘ FIA (odpovídající periodě), současně platná Příloha K MSŘ FIA
a současně platným technickým předpisům NSŘ.
4.2.3 Kategorie 6 – období „96“
- vozidla s vystaveným TPHV
4.2.4 Doplňující ustanovení k povoleným vozidlům (Kategorie 1 – 4 cestovní, upravené
cestovní, GT, GTS vozy)
Doplňující technická a bezpečnostní ustanovení jsou uvedena v NTP pro HA ve
Standardních propozicích „Vrchy“
4.2.5 Bezpečnostní a ostatní pokyny pro Kategorii 1 - 6
Bezpečnostní a ostatní pokyny pro Kategorii 1 – 6 jsou uvedeny v NTP pro HA ve
Standardních propozicích „Vrchy“
4.2.6 Ohřívání pneumatik, resp. kompletních kol
Je zakázáno jakékoli zahřívání kompletních kol (kk = disk, ráfek, pneumatika)
4.3 Vypsané divize, kategorie a třídy
Divize cestovních vozů z kategorií 1 až 4 (třídy A1–A6, B1–B6, C1–C3, D1–D6)
Divize závodních vozů (jedno a dvoumístných) z kategorií 1 až 4 a kategorie 5 (A7–
A10, B7–B9, C4–C6, D7–D9, E1–E10).
4.3.1 Kategorie 1 (periody: C, D, E, F, G1, GR)
4.3.1.1 SAL 1-4, OT 1-4, OS 1-8, T 1-15, CT 1-15, GT 1-17, GTS 1-17
- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované od 1. 1. 1919 do
31. 12. 1969, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:
A1 do 850 ccm
A2 do 1150 ccm
A3 do 1300 ccm
A4 do 1600 ccm
A5 do 2000 ccm
A6 přes 2000 ccm
4.3.1.2 TSRC 1-18 a 49–51, GTP 1-3, HST 1-5, HS 2-6 dvoumístné
- dvoumístné závodní, speciální cestovní vozy rozdělené podle zdvihového objemu
motoru do následujících tříd (od 1. 1. 1947 do 31. 12. 1971):
A7 do 1300 ccm
A8 do 1600 ccm
A9 do 2000 ccm
A10 přes 2000 ccm
4.3.2 Kategorie 2 (periody: G2, H1, HR)
4.3.2.1 T 16-25, CT 16-25, GT 18-27, GTS 18-27
- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované od 1. 1. 1970 do
31. 12. 1975, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:
B1 do 850 ccm
B2 do 1150 ccm
B3 do 1300 ccm
B4 do 1600 ccm
B5 do 2000 ccm
B6 přes 2000 ccm
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4.3.2.2 TSRC 25–30 a 52, HST 1-5, S2/1
- dvoumístné závodní, speciální cestovní vozy rozdělené podle zdvihového objemu
motoru do následujících tříd (od 1. 1. 1972 do 31. 12. 1976):
B7 do 1300 ccm
B8 do 1600 ccm
B9 přes 1600 ccm
4.3.3 Kategorie 3 (periody: H2, I, IR)
4.3.3.1 T 26–35, CT 26–35, GT 28–37, GTS 28–37
- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované od 1. 1. 1976 do
31. 12. 1981, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:
C1 do 1300 ccm
C2 do 2000 ccm
C3 přes 2000 ccm
4.3.3.2 TSRC 37–42 a 53, HST 1-5, S2/2
- dvoumístné závodní, speciální cestovní vozy rozdělené podle zdvihového objemu
motoru do následujících tříd (od 1. 1.1977 do 31. 12. 1982):
C4 do 1300 ccm
C5 do 1600 ccm
C6 přes 1600 ccm
4.3.4 Kategorie 4 (periody: J1, J2, JR)
4.3.4.1 T 36–40, CT 36–40, GT 38–42, GTS 38–42 – perioda J1
- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované od 1. 1. 1982 do
31. 12. 1985, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:
D1 do 1300 ccm
D2 do 1600 ccm
D3 přes 1600 ccm
4.3.4.2 T 41–45, CT 41–45, GT 43–47, GTS 43–47 – perioda J2
- cestovní, upravené cestovní, GT a GTS vozy homologované od 1. 1. 1986 do
31. 12. 1990, rozdělené podle zdvihového objemu motoru do následujících tříd:
D4 do 1300 ccm
D5 do 1600 ccm
D6 přes 1600 ccm
4.3.4.3 TSRC 43–48 a 54, skupina C, S2/3, GC1a, GC1b, GC2a, GC2b – perioda JR
- dvoumístné závodní vozy rozdělené podle zdvihového objemu motoru do
následujících tříd (od 1. 1. 1983 do 31. 12. 1990):
D7 do 1300 ccm
D8 do 1600 ccm
D9 přes 1600 ccm
4.3.5 Kategorie 5 (periody: C, D, E, F, GR, HR, IR, JR)
4.3.5.1 závodní jednomístné vozy z období C až D (od 1. 1. 1919 do 31. 12. 1946).
E1 bez objemového limitu
4.3.5.2 závodní jednomístné vozy z období E až IR (od 1. 1.1947 do 31. 12. 1982).
E2 do 1150 ccm
E3 do 1300 ccm
E4 do 1600 ccm
E5 nad 1600 ccm
4.3.5.3 závodní jednomístné vozy včetně SCCA (CAN/AM) a IMSA z období IC a JR
(od 1. 1. 1982 do 31. 12. 1990).
E6 do 1150 ccm
E7 do 1300 ccm
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E8 do 1600 ccm
E9 do 2000 ccm
E10 do 2500 ccm
4.3.6 Kategorie 6 – národní
Cestovní vozy (T) a upravené cestovní (CT) zařazené do skupiny N a A,
homologované od 1. 1. 1991 do 31. 12. 1996 rozdělené do objemových tříd:
F1 - skupina N do 1300 ccm
F2 - skupina N nad 1300 ccm do 1600 ccm
F3 - skupina N nad 1600 ccm do 2000 ccm
F4 - skupina N nad 2000 ccm
F5 - skupina A do 1300 ccm
F6 - skupina A nad 1300 ccm do 2000 ccm
F7 - skupina A nad 2000 ccm
4.4 Hodnocení mistrovského závodu
4.4.1 Systém jednotlivých závodů je shodný s bodem 1.3.1 kap. G těchto řádů.
Hodnocení závodu bude provedeno v absolutním pořadí kategorií a jednotlivých
objemových třídách.
4.4.2 Body se přidělují za umístění v jednotlivých kategoriích následovně: 10, 8, 6, 5, 4,
3, 2; všem ostatním klasifikovaným 1 bod.
4.4.3 Body se přidělují za umístění v objemových třídách prvním 7 klasifikovaným
jezdcům následovně: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2; všem ostatním klasifikovaným 1 bod.
V případě méně než 3 startujících se přidělí za umístění 5 a 4 body.
4.4.4 Hodnocení divize za každý závod je dán součtem bodů z hodnocení kategorie
a třídy.
4.4.5 Pořadatel závodu je povinen vyhlásit první tři jezdce v jednotlivých třídách. Dále
může provést, dle svého uvážení, vyhlášení ostatních vypsaných klasifikací (divize,
kategorie).
4.4.6 Startujícím je ten jezdec, který absolvoval předepsaný trénink a dojel silou motoru
mezi přípravnou a startovní čáru závodu.
4.5 Hodnocení mistrovství
4.5.1 Hodnocení seriálu MČR ZAVHA bude provedeno v divizích a v Kategorii 6 dle
součtu započitatelných bodů z hodnocení jednotlivých kategorií a objemových tříd.
Vítězem se stane jezdec, který získá ze započítaných podniků nejvíce bodů.
4.5.2 Titul „Mistr ČR“ bude udělen prvním jezdcům v jednotlivých divizích a Kategorii 6
za předpokladu splnění podmínek NSŘ čl. 3.1 kapitoly D „Systém mistrovství“
4.5.3 Jestliže o umístění na prvních třech místech nerozhodnou kritéria, která jsou
stanovena v čl. 5.1 a 5.2 kapitoly D „Systém mistrovství“, rozhoduje následující
kritérium:
- úspěšnější je jezdec s vozidlem starší periody (podle čl. 6 Přílohy K MSŘ FIA).
V případě stejné periody rozhoduje rok výroby automobilu uvedený v HTP nebo
TPHV.
4.5.4 Počet započítaných závodů
Do celkového hodnocení MČR se závody započítávají takto:
Počet uskutečněných závodů
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Počet započítávaných závodů
4 5 5 6
6
7
7
8
8
9
9 10
5. ČESKÁ TROPHY - RALLY PRAVIDELNOSTI
5.1 Je vypsaná Česká Trophy v rally pravidelnosti historických automobilů.
5.2 Účast sportovců
Účastnit se mohou jezdci a spolujezdci – držitelé řidičského oprávnění k řízení osobního
automobilu, držitelé některé z jezdeckých licencí vydané AS AČR.
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5.3 Vypsané kategorie
Rally pravidelnosti se mohou zúčastnit všechna historické automobily z kategorií D – J
(1931 až 1990 včetně).
Vozidla musí mít povolení k provozu na veřejných komunikacích a musí odpovídat
zákonu č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o
vozidla v tomto provedení:
- sériová vozidla s běžnou registrační značkou
- vozidla s testací FIVA a registrační značkou „V“ (http://www.autoklub.cz/text/79testovanihistorickychvozidel.html)
- vozidla se sportovní testací a registrační značkou „R“ v provedení pro Rally legend či
pro rally HA (https://www.autoklub.cz/motorsport/automobily/technictikomisari/metodika/).
- vozidla s průkazem FIA HRCP (FIA Historic Regularity Car Pass)
Soutěžící předloží k vozidlu některý z platných (po testaci) technických dokladů FIA
nebo FIVA (u R a V). Pokud tento doklad nemá, musí předložit pořadateli Technický
průkaz vozidla (velký TP) s platnou prohlídkou z STK.
Vozidla vybavená ochrannou konstrukcí musí mít sportovní testaci (registrační značku
„R“).
5.4 Hodnocení podniku České Trophy
5.4.1 Za umístění v absolutní klasifikaci bez rozdílu kategorií se přidělí prvním
10 posádkám 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 a 1 bod. V případě, že na startu bylo méně
než 5 jezdců, budou přiděleny poloviční body.
5.4.2 Pořadatel rally je povinen vyhlásit 3 posádky, které se umístili na 1. až 3. místě
v absolutní klasifikaci.
5.4.3 Startujícím je ten jezdec, který odstartoval do rally.
5.5 Hodnocení České Trophy
Hodnocení České Trophy bude provedeno v absolutní klasifikaci. „Vítěz České Trophy“
bude vyhlášen za předpokladu splnění podmínek čl. 3.1 kap. D „Systém mistrovství“.
6. ZÁVODY PRAVIDELNOSTI HA NA OKRUZÍCH
6.1 Je vypsána Česká Trophy v závodech pravidelnosti historických automobilů na
okruzích.
6.2 Účast sportovců
Účastnit se mohou jezdci – držitelé řidičského oprávnění k řízení osobního automobilu
a držitelé některé z jezdeckých licencí vydané AS AČR.
6.3 Vypsané divize
Závody pravidelnosti jsou vypsány pro jedno – a dvousedadlová historická závodní
vozidla period D - J (1931 až 1990 včetně).
Divize I – jednomístná závodní vozidla
Divize II – dvoumístná závodní vozidla
Divize III – upravené cestovní vozy
6.4 Hodnocení podniku České Trophy
6.4.1 Za umístění v klasifikaci divizí se přidělí prvním 8 jezdcům 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a 1
bod. V případě, že na startu bylo méně než 5 jezdců, budou přiděleny poloviční body.
6.4.2 Pořadatel závodu je povinen vyhlásit 3 jezdce, které se umístili na 1. až 3. místě
v klasifikaci divizí.
6.4.3 Startujícím je ten jezdec, který odstartoval do závodu pravidelnosti.
6.5 Hodnocení České Trophy
Hodnocení České Trophy bude provedeno v klasifikaci divizí. „Vítěz České Trophy závody pravidelnosti HA“ bude vyhlášen dle čl. 4 kap. D „Systém mistrovství“.
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6.6 Hodnocení poháru
6.6.1. Titul Vítěz Poháru AČR v ZAO se udělí vítězům jednotlivých divizí za
předpokladu, že v divizi bude startovat nejméně 6 vozů. V divizích, v nichž bude
startovat více vozů než 10, se vyhlásí první 3 jezdci. Pořadí se stanoví z pořadí
českých jezdců ve vypsaných závodech.
6.6.2 Počet započítaných závodů
Počet uspořádaných závodů: 1 2 3 4 5 6 7 8
Počet započítaných závodů:
1 2 2 3 4 5 5 6
7. DEMONSTRAČNÍ JÍZDY – RALLY LEGEND (RL) a LEGEND RACE CARS (LRC)
7.1 Jsou vypsány volné podniky Rally legend a Legend Race Cars (LRC) pro závody do
vrchu. Podniky budou pořádány zpravidla při rally automobilů různých stupňů a při
závodech do vrchu. Demonstrační jízdy historických soutěžních vozidel – Rally legend
po trati RZ a závodních vozidel po trati ZAV – Legend Race Cars bez měření času
průjezdu mají za účel předvést a ukázat široké divácké veřejnosti tato historická vozidla.
Tyto demonstrační jízdy nemohou být zaměňovány za soutěže či jiné závody, kdy je
hlavním kritériem závodní jízda na čas. Pořadatel k názvu podniku vždy vhodným
způsobem přiřadí název Legend ČR.
7.2 Účast posádky
Účastnit se může posádka jezdec a spolujezdec – držitelé řidičského oprávnění k řízení
osobního automobilu a některé ze sportovních licencí vydaných AS AČR, nejméně však
denní licence jezdce. Důrazně se doporučuje národní licence jezdce stupně N-REG,
(neplatí pro ZAV).
7.3 Vozidla, bezpečnost
7.3.1 Vozidla RL
7.3.1.1 Demonstračních jízd se mohou zúčastnit originální historická soutěžní vozidla
nebo jejich repliky otestovaná pro demonstrační jízdy a soutěžní vozidla dle článku 3
kapitoly K NSŘ homologovaná do 31. 12. 1996. HA musí reprezentovat historii
soutěžního sportu tzn. že HA tohoto typu by měl být v minulosti klasifikován na podniku
typu rally.
7.3.1.2 Dále se demonstračních jízd mohou účastnit historická vozidla se specifickými
úpravami pro podniky např. rally ve zvláštních destinacích, maratonské rally apod.
Je povolena účast dobových prototypů.
Podmínkou je originalita – prokázaná účast daného vozu v podniku.
7.3.1.3 Demonstračních jízd se mohou rovněž zúčastnit soutěžní vozy skupin dle článků
1.2 a 2.2 kap. F NSŘ. Všechna vozidla musí svým vzhledem věrně odpovídat historické
předloze a svým technickým provedením dobové Příloze J FIA a příslušnému
homologačnímu listu – nebude tedy umožněn start vozidel např. s tuningovými
úpravami. Vozidla dle článku 1.2 a 2.2 kap. F NSŘ budou při použití v demonstračních
jízdách otestována i pro demonstrační jízdy.
Specifika:
U vozů Škoda řad Š 120 S a Š 130 RS lze použít jako náhradu pro demonstrační jízdy
hliníkovou osmi kanálovou hlavu.
7.3.1.4 Vozy homologované v období 1991 - 1996
Stavba vozů, homologovaných po 1. 1. 1991 podléhá schválení Technické komise AČR.
Soutěžící musí o stavbu písemně požádat a na žádosti uvést: číslo hom. listu, technické
údaje o motoru a agregátu, materiálové údaje karoserie a podrobný popis konfigurace,
materiálové a rozměrové specifikace ochranné konstrukce.
7.3.1.5 Průkaz sportovního vozidla
Vozidla, registrovaná v ČR, se mohou RL zúčastnit pouze s platným Průkazem
sportovního vozidla AČR.
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7.3.1.6 Omezení
Vozidla, otestovaná pro demonstrační jízdy do 31. 12. 2017, se mohou zúčastňovat
podniků dále ve stavu, v jakém byla naposledy otestována a nemohou být předmětem
dalších úprav, které by zvyšovaly výkon motoru nebo výkonnost vozidla.
Od 1. 1. 2018 nebudou nově testovány pro demonstrační jízdy repliky vozidel, které
neodpovídají homologačnímu listu.
7.3.1.7 Původ vozidla
Originální historické soutěžní vozidlo: jedná se o skutečné legendy (originální vozidla),
reprezentující značku a dobu, které jsou v souladu s dobovým (tehdy platícím)
technickým i bezpečnostním předpisem, přičemž důraz je kladen na kvalitu (míru
opotřebení) bezpečnostní výbavy vozu. Bezpečnostní výbava musí odpovídat min.
bezpečnostnímu desateru pro Rally Legend.
Replika: jedná se o vozidlo identické vzhledově s historickou předlohou, odpovídající
homologaci. Bezpečnostní výbava musí odpovídat min. bezpečnostnímu desateru pro
Rally Legend
Při stavbě repliky pro Rally Legend platí, že barevné provedení karoserie musí
odpovídat dobovému nebo továrnímu provedení.
Pořadatel podniku vhodným způsobem (např. ve startovní listině) odliší, zda se jedná o
originální vozidlo nebo repliku.
7.3.2 Vozidla LRC
Demonstračních jízd LRC při závodech do vrchu se mohou účastnit originální historická
vozidla závodů do vrchu, závodů na okruhu a rally. Vozy musí být vyrobeny nebo
homologovány do 31.12. 2005. Všechna vozidla musí svým vzhledem věrně odpovídat
historické předloze a svým technickým provedením dobové příloze „J“, dobovému
provedení a pro homologované vozy rovněž příslušnému homologačnímu listu.
7.3.3 Bezpečnostní desatero pro demonstrační jízdy
Bezpečnostní desatero pro Rally Legend je uvedeno v NTP pro HA ve Standardních
propozicích „Rally“. Bezpečnostní desatero pro LCR v ZAV je uvedeno v NTP pro HA
ve Standardních propozicích „ZAV“.
7.3.3.1 Bezpečnostní výbava posádky
Posádka/jezdec musí na uzavřeném úseku rally nebo při ZAV používat ochranných
přileb min. dle propadlého Standardu FIA, SFI, SNELL, kombinéz a bot min.
specifikace ISO 6940. Pro bezpečnostní výbavu se důrazně doporučuje používat
vybavení s homologací (i prošlou) FIA. Posádka/jezdec není povinna vyplňovat kartu
BVJ, ale výbava přesto podléhá kontrole a schválení technických komisařů.
7.4 Startovní čísla
Pro startovní čísla na předních dveřích pro RL bude použit čtvercový formát - viz 3.7.5
Součástí čísla bude i označení písmenem L poloviční velikosti oproti velikosti číslice.
Vozidla LRC budou vhodným způsobem označena.
7.5 Rozprava
Pořadatel zajistí před startem podniku rozpravu s jezdci. Během této rozpravy budou
jezdci seznámeni s pravidly a způsobem jízdy po trati RZ během RL a po trati ZAV
během LRC – bod 7.6. Jezdci, který bude porušovat ustanovení tohoto článku, bude
odepřena další účast v podniku.
7.6 Jízda po trati RZ a ZAV
Cílem Rally legend je předvedení vozidel veřejnosti. Čas a způsob průjezdu RZ nesmí
být měřen či jinak posuzován. Rally legend nesmí být zaměňován s podniky typu Drift.
Při jízdě po trati RZ nesmí posádka provádět smyková kolečka. Při zařazení okruhové
RZ do programu Rally legend musí být při startu zachován dostatečný odstup mezi
jednotlivými vozidly nebo počet průjezdů přiměřeně snížen, aby se omezil kontakt
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jednotlivých vozidel. Posádka nesmí při jízdě po okruhové RZ zvyšovat počty projetých
okruhů – počty průjezdů trati RZ a tím narušovat harmonogram Rally legend. Posádce,
která při své účasti nebude dbát pravidel Rally legend a zachovávat principy
demonstrační jízdy a svým chováním nebo způsobem jízdy bude ohrožovat bezpečnost
svou nebo ostatních účastníků (např. havárie na trati RZ), bude ukončena ředitelem rally
účast v podniku a bude jí odmítnuta účast v dalších dvou podnicích Rally legend.
Cílem Legend Race Cars je předvedení vozidel veřejnosti. Čas a způsob průjezdu trati
ZAV nesmí být měřen či jinak posuzován. LRC nesmí být zaměňován s podniky typu
Drift. Při jízdě po trati ZAV nesmí být prováděna smyková kolečka. Jezdci, který při své
účasti nebude dbát pravidel LRC a zachovávat principy demonstrační jízdy a svým
chováním nebo způsobem jízdy bude ohrožovat bezpečnost svou nebo ostatních
účastníků (např. havárie na trati ZAV), bude ukončena ředitelem ZAV účast v podniku.
7.7 Hodnocení jednotlivého podniku
Podle kritérií vypsaných pořadatelem ve Zvláštních ustanoveních, předmětem
hodnocení nesmí být způsob jízdy.
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Příloha III: Testy únavy dílů
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Příloha VII: Specifika vybraných HA
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Informace:
Národní technické předpisy pro formulové vozy jsou k dispozici na stránkách Autoklubu
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