PROPOZICE ORIENTAČNÍ SOUTĚŽE
„ZLÍNSKÁ HISTORIC RALLY 2022“

1. Název sportovního podniku:
Zlínská historic rally 2022
2. Druh sportovního podniku:
Orientační soutěž
3. Jméno a adresa pořádající organizace:
„Rally Auto klub v AČR“ Hornomlýnská 3715, Zlín 760 01, e-mail: autoskola@rallyzlin.cz
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:
16. 7. 2022 prezentace a přejímky od 8.00 – 9.45 hodin
Zlín, parkovací plochy společnosti Samohýl Motor Veterán Zlín - Louky
6. Popis sportovního podniku:
Orientační soutěž rozdělena do dvou etap, doplněna jízdou zručnosti a plněním soutěžních
úkolů. Délka soutěže cca 120 km. Časový harmonogram bude uveden na stránkách klubu
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: 14. 7. 2022
10. Vklady a poplatky:
Startovné:
Auto + řidič – 500 Kč
každá další osoba 200 Kč
Moto + řidič –500 Kč
každá další osoba 200 Kč
V ceně startovného je oběd v přestávce mezi etapami.
11. Jména členů ředitelství sportovního podniku:
Ředitelství soutěže:
Ředitel soutěže: Antonín Smažinka 606 861 496
Hlavní ekonom: Gabriela Havránková
Technický klubový komisař: Ladislav Olšar
Vedoucí tratě a hlavní časoměřič: Martin Bill
Propagace: Vojtěch Valenta

12. Delegovaný sportovní komisař AVCC AČR:
p. Zdeněk Baďura
13. Kontaktní telefon před sportovním podnikem:
Kontaktní telefon v průběhu vlastního sportovního podniku:
Kontaktní telefon před soutěží i během soutěže:
Antonín Smažinka 606 861 496
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.
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 bude vyhodnoceno absolutní pořadí

Ředitel soutěže:
Antonín Smažinka

