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Mistrovství zóny střední Evropy, Mistrovství České republiky, Česká Trofej  
a MASCOM CUP v autocrossu, HUMPOLEC   22. - 24. dubna 2022 
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I. PROGRAM 
 

24. 3. 2022 Zveřejnění propozic a přijetí přihlášek 
11. 4. 2022 Uzávěrka přihlášek s normálním vkladem  
22. 4. 2022 21.00 hod. Uzávěrka přihlášek se zvýšeným vkladem 
  
Pátek 22. 4. 2022 
 16.00   -  21.00   otevření sekretariátu, 
    administrativní přejímka – salonek VIP 
 16.00   -  21.00   technická přejímka – budova u ředitelství závodu 
Sobota 23. 4. 2022  

7.30 I. zasedání sportovních komisařů 
  8.00                          rozprava s jezdci 
  8.30  -  11.00  1. oficiální měřený trénink  
11.45  -  14.15  2. oficiální měřený trénink 
14.45    -  16.30     I. série rozjížděk pro všechny divize 
17.15    -  18.00     II. série rozjížděk pro divize RB, CrossCar a Kartcross 

Neděle 24. 4. 2022  
  8.00  -  9.00  II. série rozjížděk mimo divize RB, CrossCar a Kartcross 
  9.45  -  11.45  III. série rozjížděk pro všechny divize 
12.00   II. zasedání sportovních komisařů 
12.30   -  16.30      semifinálové a finálové jízdy  

po skončení každé finálové jízdy neoficiální vyhlášení 
Po vyhlášení               III. zasedání sportovních komisařů  

 
 

II. ORGANIZACE 

 AMK Zálesí v AČR Humpolec bude organizovat podnik Mistrovství zóny střední Evropy, Mistrovství 
České republiky (MČR) a Českou Trofej pro jezdce autocrossu, MASCOM CUP pro jezdce divize 
Kartcross v souladu Mezinárodním sportovním řádem FIA (včetně příloh), s všeobecnými předpisy 
pro mistrovství, se standartními propozicemi a s těmito ustanoveními (a jakýmikoli dalšími předpisy, 
které mohou být zveřejněny pořadatelem). 

 
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, Rozkoš 140, 396 01 Humpolec  
      mob.: 777 655 290, e-mail.: spacek.josef@seznam.cz 



b) Činovníci: 
  hlavní sportovní komisař   KŘÍŽ Daniel (CZE) 
             sportovní komisař    VYMAZAL Jakub (CZE) 
  sportovní komisař    VAČKO Jozef (SVK) 
  race director     GALUŠKA Jiří  

ředitel závodu    ŽÁČEK Martin 
sekretář race directora  DOMÁNKOVÁ Jana 
zástupce ředitele   ŠAROVEC Milan  

                       tajemník závodu    DOMÁNKOVÁ Jana 
  hlavní technický komisař   JOZIF Milan 
  hlavní časoměřič    PLETICHA Miroslav 
  činovník pro bezpečnost   SMETANA Tomáš 
  hlavní lékař     MUDr. VLACHOVÁ Ludmila 
  styk s jezdci     MAREŠ Jiří 
  vedoucí tiskového střediska  BALOUN Tomáš 
  vedoucí tratě    PROKOP Jiří 
  hlavní pořadatel   ŠTĚPÁNÍK Jan 
  rozhodčí      - startovní čára  SLAVÍK Jiří, ŠANDA Jaroslav, ŠPAČKOVÁ Markéta, 
       PROKOP Jiří, PAUL Václav 

    - předčasný start  HODAČ Dominik  
        - cíl    KOTLÍK Petr  
  
c) Oficiální vývěsková tabule bude umístěna u opěrné zdi před budovou občerstvení. 
 
 

III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

Tento podnik je započítáván do: 
- Mistrovství Zóny střední Evropy: TA, TA1600, JB, B1600, SB 
- Mistrovství ČR v autocrossu: RB 125, RB 250, CrossCar, D2, TA1600, TA, JB, B1600, SB 

  - České Trofeje: RB 160, D6 Junior, 
            - Mascom cup: Kartcross 

- Mistrovství Slovenska 
- Mistrovství Rakouska 

 
a)  Popis trati 

Místo konání  : Pod Vilémovským lomem, 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 11.4.2022 24.00hod. 

Soutěžící ze zahraničí musí mít souhlas své ASN v souladu s článkem 70 MSŘ. 
 
c)  Vklady 
Vklad je 

Všichni soutěžící, kteří se přihlásili do první uzávěrky přihlášek, platí vklad bez pojištění ve výši 
4.500 Kč, ve vkladu je již započítán servisní poplatek ve výši 500 Kč, ke vkladu je nutné připočítat 
pojištění 480 Kč, tj CELKEM 4.980 Kč (200 €) za každé přihlášené vozidlo. 
Soutěžící Racer buggy – vklad 3.000 Kč + pojištění 119 Kč tj. CELKEM 3.119 Kč (130 €) 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 
6.480 Kč (260 €) za každé přihlášené vozidlo, Racer buggy 4.619 Kč (190 €) 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,  

 11. 4. 2022, uzávěrka přihlášek s normálním vkladem  
 22. 4. 2022, uzávěrka přihlášek se zvýšeným vkladem 

 
 d) Vklad bude vrácen pouze: 
 a) v případě odmítnutí přihlášky, 
 b) pokud se soutěž nebude konat, 
 c) jestliže soutěžící zruší svou přihlášku nejpozději 18. 4. 2022,  

    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. C550012623 o pojištění odpovědnosti pořadatele za 
škodu způsobenou jinému až do výše 11,000.000 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 11,000.000 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 
Vyhlášení vítězů, které se koná před budovou VIP, bude bezprostředně po skončení každé finálové jízdy. 
Jezdci, kteří se umístili na prvních třech místech, se musí tohoto vyhlašování zúčastnit. Neúčast na 
vyhlašování bude potrestána propadnutím věcných cen. 
 
 
 

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 
Tato zvláštní ustanovení byla schválena AČR pod čj. 001AX220404.       
 

  
 
 
 
 

Jana Dománková v.r.       Martin Žáček v.r. 
tajemník závodu       ředitel závodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 1 
a) Po příjezdu do areálu AMK Zalesí – Humpolec budou každému registrovanému jezdci zdarma vydány 1+4 ks 

identifikačních pásek s číselným kódem, který bude zapsán do seznamu bezpečnostní služby pro zpětnou 
kontrolu a pozdější identifikaci. 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) 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 
d) 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 11.4. bude možné rezervovat depo pouze telefonicky u vedoucího depa 
 - Pavel Musil 736 631 982. 
f) Noční klid je stanoven 23.00 - 6.00 hod. 


