
 

 
 



 

 
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ SOUTĚŽE 
„FRYŠTÁCKÁ RETRO RALLY 2020“ 

 
1. Název sportovního podniku: 

Fryštácká Retro rally  2020 
2. Druh sportovního podniku: 

Orientační soutěž 
3. Jméno a adresa pořádající organizace + logo AVCC AČR: 

„Rallye Auto Klub v AČR“ Hornomlýnská 3715, Zlín 760 01, e-mail: bill@czechrally.com 
4. Soutěž je pořádána v souladu s pravidly M ČR – PHV AVCC AČR: 

Soutěž se pořádá v souladu s pravidly M ČR – PHV AVCC AČR 
5. Datum a místo konání sportovního podniku: 

Sobota 19. 9. 2020 prezentace od 08:00 – 09:30 hodin 
Parkoviště vozů:     plocha Náměstí Míru, Fryšták;  
Prezentace:      Radnice města, Náměstí Míru 43 

6. Popis sportovního podniku: 
Dvouetapová orientační soutěž pro historické automobily a motocykly, doplněna jízdou 
zručnosti a plněním soutěžních úkolů.  Délka soutěže do 95 km.  
Časový harmonogram bude uveden na stránkách klubu ZVCC www.zvcc.cz 

7. Podrobné údaje o soutěžních vozidlech: 
Soutěžní vozidla A-H-V 
Kategorie A-G 

8. Maximální počet soutěžících a forma výběru přihlášek: 
Max. počet soutěžících. 60 vozidel + 20 motocyklů 
Při vyšším počtu soutěžících bude rozhodovat datum doručení přihlášky 

9. Termín uzávěrky přihlášek: 
Uzávěrka přihlášek prostřednictvím emailu ve    čtvrtek 17. 9. 2020 v 16:00 
Přihlášky prostřednictvím emailu zasílejte na    bill@czechrally.com 
Nejpozději následující den bude na webu ZVCC vyvěšen seznam přihlášených 
Uzávěrka příchozích přihlášek (pouze na místě)   sobota 19. 9. 2020 v 9:30 

10. Vklady a poplatky: 
Startovné: 
Auto + řidič – 450 kč  každá další osoba 150 kč 
Moto + řidič – 450 kč  každá další osoba 150 kč 
V ceně startovného je oběd v přestávce mezi etapami 

11. Jména členů ředitelství sportovního podniku: 
Ředitel soutěže:   Martin Bill    608 445 117 
Hospodář:    Gabriela Havránková 
Technický klubový komisař:  Antonín Smažinka 
Vedoucí tratě:    Bc. David Hrbáček 

             Propagace:    Vojtěch Valenta 
 



 

 
12. Delegovaný sportovní komisař AVCC AČR: 

Antonín Smažínka ZVCC v AČR 
13. Kontaktní telefon před sportovním podnikem:  

Kontaktní telefon v průběhu vlastního sportovního podniku: 
Kontaktní telefon před soutěží i během soutěže:  
Martin Bill 608 445 117 
bill@czechrally.com 

14. Doba, místo a způsob zveřejnění předběžných výsledků sportovního podniku: 
Info nástěnka na startu a v cíli soutěže 

15. Pravidla pro použití vozidel s přívěsem a doprovodných vozidel: 
Neorganizuje se 

16. Způsob podávání protestu a poplatky za ně: 
Protesty je možno vznášet během soutěže proti jinému soutěžícímu a po ukončení soutěže proti 
výsledkům (do 30 min. po vyhlášení výsledků) u ředitele soutěže. Výše poplatku je 1000 Kč 

17. Doplňující informace: 
Nesportovní chování: 
Delegovaný sportovní komisař ve spolupráci s ředitelem soutěže má právo zatížit trestnými 
body (100 bodů) nebo vyloučit posádku za nesportovní chování 
 
Vzhledem k okolnostem a opatřením proti šíření Covid-19 a plánovaným uspořádáním 
Administrativní přejímky v prostorách radnice, jakožto veřejně přístupného objektu, je nutné 
mít nasazenou při vstupu do tohoto objektu roušku. V rámci možností Náměstí Míru ve 
Fryštáku a v případě dobrého počasí by se mohla uskutečnit Administrativní přejímka pod 
párty stany na náměstí bez nutnosti roušek. Tato informace bude zveřejněna na webu ZVCC 
současně se seznamem přihlášených. 

18. Vyhodnocení soutěže: 
Pořadatel vyhodnotí   v kategorii moto do r. 1945   - 3 posádky 
    v kategorii auto do r. 1945   - 3 posádky 
    v kategorii moto od r. 1946 do r. 1970     - 3 posádky 
    v kategorii auto od r. 1946 do r. 1970  - 3 posádky 
                                        v kategorii moto od r. 1971 do r. 1990      - 3 posádky 
                                        v kategorii auto od r. 1971 do r. 1990     - 3 posádky 
 
Dále budou hodnoceny: kategorie Absolutní pořadí – Pohár starosty města Fryšták 
    Putovní pohár ZVCC – nejlepší účastník obou soutěží ZVCC 

 
 
 
 

      Ředitel soutěže: 
Martin Bill    
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