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Soutěž historických vozů MALOU DOHODOU 

09. – 16. září 2022 

Pořádá Autoklub České republiky u příležitosti 85. výročí soutěže MALOU DOHODOU 1937. 

PROPOZICE 

KODEX SOUTĚŽE: 

Jízda je pořádána v souladu s kodexem soutěžních disciplín VCC. Jede se na otevřených 
veřejných komunikacích při dodržování pravidel silničního provozu platných na územích 
České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Řidiči musí být po celou dobu 
soutěže vybaveni platnými doklady všech členů posádky a předepsanými doklady k vozidlu. 
Stejně tak budou všechny posádky povinny dodržovat veškerá případná protiepidemická 
opatření, platná v době konání soutěže ve všech státech, kterými budou projíždět. 

ÚDAJE O SOUTĚŽNÍCH VOZIDLECH: 

Soutěž je vypsána pro automobily a motocykly do modelového roku 1939 a jejich 
pokračující konstrukce. Pořadatel má právo výběru vozidel a udělování výjimek. Maximální 
počet soutěžních vozidel je omezen na celkem 25-30 automobilů a motocyklů. 

VYPSANÉ KATEGORIE A JÍZDNÍ PRŮMĚR: 

1. Motocykly bez rozdílu objemu válců 
2. Automobily o objemu válců do 1100 ccm 
3. Automobily o objemu válců do 2000 ccm 
4. Automobily o objemu válců přes 2000 ccm 
 
Jízdní průměr všech etap je stanoven na 45 km/hod. Předčasný příjezd do cíle jednotlivých 
etap je povolen s výjimkou II. etapy Bratislava – Košice. Před příjezdem do cíle v Košicích 
proběhne zvláštní zkouška. 
 
TRASA SOUTĚŽE: 

Trasa soutěže v co možná největší míře kopíruje trať původní soutěže MALOU DOHODOU 
z roku 1937 s přihlédnutím k nevhodnosti některých úseků, například silnic dálničního typu a 
jejich nahrazením.  Je rozdělena do celkem sedmi soutěžních etap. Posádky přijaté do 
soutěže obdrží s předstihem mapy jednotlivých etap, podle kterých se soutěž MALOU 
DOHODOU 2022 pojede.  
Dodržení trasy soutěže bude kontrolováno tak, že si posádky nechají potvrdit do jízdních 
výkazů průjezd jednotlivými určenými body na trase. Nedodržení trasy soutěže a pozdní 
příjezd do cíle jednotlivých etap bude penalizován. 
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ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE: 
 
Pátek 9. září 2022 
16.00 – 18.00 přejímky v Autoklubu České republiky a seřazení vozů v Opletalově ulici. 
18.00 – 21.00 rozprava s jezdci, slavnostní zahájení soutěže a společná večeře. 
 
Sobota 10. září 2022 
06.30 – 07.00 start do I. etapy Praha – Bratislava, 364 km 
(přes Kolín, Jihlavu, Brno, Mikulov a Malacky) 
 
Neděle 11. září 2022  
06.00 – 06.30 start do II. etapy Bratislava – Košice, cca 492 km 
(přes Nitru, B. Bystrici, Tatranskou Lomnici a Levoču) 
 
Pondělí 12. září 2022 
06.00 – 06.30 start do III. etapy Košice – Baia Mare, 278 km 
(přes Michalovce, Sobrance, Vyšné Nemecké, Užhorod, Mukačevo a Hamei) 
 
Úterý 13. září 2022 
07.00 – 07.30 start do IV. etapy Baia Mare – Medias, 243 km 
(přes Targu Lapus, Dej, Gherla, Ludus, Tarnaveni a Blajel) 
 
Středa 14. září 2022 
07.00 – 07.30 start do V. etapy Medias – Bukurešť, 339 km 
(přes Agnita, po via Transfarasan, Curtea de Arges, a Pitesti) 
 
Čtvrtek 15. září 2022 
07.00 – 07.30 start do VI. etapy Bukurešť – Turnu Severin, 340 km 
( přes Draganesti, Craiova a Vanja Mare) 
 
Pátek 16. září 2022  
08.00 – 08.30 start do VII Etapy Turnu Severin – Bělehrad, 277 km 
(přes Orsova, Tisové Údolí, Pojelena, Biela Cerkva a Pančevo) 
CÍL SOUTĚŽE 
 
Sobota 17. září 2022 
I. etapa společného návratu Bělehrad – Slovakiaring, 497 km 
(přes Zrenjamin, Bečej, Bačka Topola, Subotica, Szekesfehervár, Komárno a Dunajská Streda) 
 
Neděle 18. září 2022 
II. etapa společného návratu Slovakiaring – Praha, 391 km 
(přes Senec, Malacky, Břeclav, Židlochovice, Popůvky, V. Bíteš, Havl. Brod a Kolín) 
18.00 Vyhlášení výsledků a společná večeře v budově Autoklubu ČR 
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PŘIHLÁŠKY 
Formulář přihlášek je zveřejněn na webových stránkách Autoklubu České republiky, odkaz: 
https://www.autoklub.cz/wp-content/uploads/2022/01/prihlaska-malou-dohodou-
2022.docx 
 
Vyplněné přihlášky do soutěže zasílejte na e-mailovou adresu: krejsa@autoklub.cz . 
Uzavěrka přihlášek je 28. února 2022. V případě, že se sejde víc přihlášek, než jaký je 
maximální přípustný počet soutěžních posádek, bude po tomto termínu proveden jejich 
výběr. Posádkám vybraným do soutěže bude zaslán variabilní symbol a číslo účtu, na který 
bankovním převodem provedou nejpozději do 15. března 2022 úhradu startovného. 
 
STARTOVNÉ: 
Startovné za soutěžní posádku činí 9 000,- Kč 

Startovné zahrnuje technický doprovod soutěže v počtu celkem 4 vozů. 3 automobily 
s přepravníky pro odtah porouchaných automobilů a 1 dodávkový vůz pro přepravu 
porouchaných motocyklů a jejich nezbytných náhradních dílů, ceny pro vítězné posádky 
jednotlivých kategorií a vzpomínkovou plaketu pro všechny soutěžní posádky.   

UBYTOVÁNÍ: 
Pořadatel zajistí v cíli jednotlivých etap ubytování pro všechny soutěžní posádky. Ubytování a 
stravování během celé soutěže si každá posádka hradí z vlastních zdrojů. 
 
DODATKY PROPOZIC: 
Případné drobné vynucené změny nebo doplňky těchto propozic budou řešeny vydáním 
jejich dodatků. Na tyto eventuální dodatky propozic budou všichni včas upozorněni. 
 
ŘEDITELSTVÍ SOUTĚŽE: 
ředitel soutěže                         Miroslav Krejsa                 tel.: +420 602 404 863       
zástupce ředitele                     Ing. Jan Čížek                     tel.:  +420 774 426 666                                                                                   
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