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Pořadatelský sbor
21. ročníku automobilové orientační soutěže

 EVA a ADAM 2014

Ředitelka soutěže OTRUBOVÁ Zuzana (602 217 307)
Přejímka a přihlášky HOROVÁ Vlaďka (774 822 008)
Trať HEJTMÁNKOVÁ Luďa
 VÁGNEROVÁ Eva
 STRNADOVÁ Vendula
Hlavní pořadatel VÁGNEROVÁ Eva (606 290 131)
Výpočetní středisko  
Hlavní rozhodčí KOPECKÝ Stanislav
Jízda zručnosti SUK František, SUK Jiří
Ubytování FALBEROVÁ Zuzana
Odborný konzultant AULÍKOVÁ Alena

PROGRAM  SOUTĚŽE

23. 5. 2014 - pátek: 17 – 19 - přejímka, ubytování
 18 – 20 - večeře  
 20          - rozprava, plnění PSP
 22  - start noční etapy 
24. 5. 2014 - sobota: 7 – 9 - snídaně 
 9  - start do denních etap
 18 - 20 - večeře
 21  - vyhlášení výsledků
25. 5. 2014 - neděle: 8 - 10 - snídaně  a odjezd





PROPOZICE
21. ročníku automobilové orientační soutěže

 EVA a ADAM 2014

1. Účel soutěže
Automobilová orientační soutěž má umožnit všem zúčastněným řidičkám a řidi-
čům ověřit si své řidičské umění a kázeň, orientační schopnosti, znalost doprav-
ních předpisů, jezdeckou zručnost a dodržování pravidel silničního provozu.

2. Pořadatel
1. český AMK žen Praha-ÚAMK, Pod vodojemem 1050, 149  00 Praha 4  
- Chodov, pod záštitou JUDr. Oldřicha Vaníčka, prezidenta Ústředního  
automotoklubu ČR.

3. Datum a místo konání soutěže
23. - 25. května 2014 - YMCA Chatový tábor Soběšín, Soběšín 1, 285 06 Soběšín 
(viz mapka) 

4. Účastníci
Soutěže se může zúčastnit řidička - řidič, s platným řidičským průkazem. Spo-
lujezdec musí být starší 15 let. Vozidlo může být obsazeno ještě dalšími spo-
lujezdci podle míst určených v  typovém osvědčení, musí však být zapsáni 
v  přihlášce. Každý soutěžící si vezme blok, propisovací tužku, tužku, pevnou 
podložku na psaní, úhloměr, měřítko, baterku – nejlépe čelovku, pevné spor-
tovní boty, Autoatlas 1:100.000. 

5. Automobily
Soutěže se mohou zúčastnit osobní automobily jakékoliv kubatury a typu, kte-
ré svou výbavou a výstrojí odpovídají platným vyhláškám a pravidlům o provo-
zu motorových vozidel. Vozidla se stahovací střechou musejí mít během jízdy 
zručnosti střechu zataženou. Po celou dobu soutěže musejí být vozidla označe-
ny startovními čísly, připevněnými na předních dveřích po obou stranách vozu. 
Samolepící startovní čísla dodá pořadatel a soutěžící je obdrží u přejímky.

6. Přihlášky
Každý účastník zašle čitelně a přesně vyplněnou přihlášku, která je součástí 
propozic a na www.autoklubzen.cz, emailem na vhorova.amk@seznam.cz.  
Peníze za startovné a ubytování účastníci zašlou na účet č.: 1935090309/0800 



TOP HOTEL PrahaHHHH

Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov, ČR
Tel.: +420 267 284 473, Fax: +420 222 990 854
E-mail: sales@tophotel.cz
www.tophotel.cz

TOP HOTEL PRAHA
  5 velkých kongresových sálů a 16 salónků s celkovou kapacitou 5 000 míst

  kompletní konferenční služby a technické zázemí 

  rozlehlé parkoviště až pro 1 000 automobilů 

  ubytování v 926 pokojích (TOP Congress, TOP Economy, Garni)

  3 klasické restaurace, 3 bary, 1 zimní zahrada 
s krbem a výhledem na Japonskou zahradu, 
1 VIP restaurace TOP Bohemia s krbem 
a výhledem na panoramatickou Prahu

  jedinečná Japonská zahrada s možností grilování 
a s venkovním posezením 

  široké sportovní vyžití (wellness, fi tness, 
relaxační a thajské masáže, bowling, 
tenisové kurty)



(do zprávy pro příjemce uveďte příjmení řidiče) nejdéle do 22.5.2014. Maxi-
mální počet startujících  automobilů je 70.
V případě přihlášení vyššího počtu startujících vozů, bude rozhodovat o účasti 
v soutěži datum odeslání přihlášky. Potvrzení přihlášek nebude zasíláno, ale 
případné odmítnutí ANO (vč. vrácení peněz).
Startovné za auto - 750 Kč
pro členy 1.českého AMK žen (přihlásit se a zaplatit členský poplatek je 
možné přímo u přejímky) - 350 Kč

7. Ubytování a stravování
Ubytování s polopenzí (pátek -večeře, sobota – snídaně + večeře, neděle – sní-
daně) bude pro Vás zajištěno v areálu YMCA Chatový tábor Soběšín , Soběšín 1, 
PSČ 285 06. Cena za ubytování a stravu, tj. 2 noci, je za osobu a celý po-
byt. V případě předčasného odjezdu se částka nevrací. Rezervace ubytování 
bude provedena až po uhrazení zálohy 300 Kč za každé lůžko v rezervovaném 
pokoji na  náš účet 1935090309/0800, do  zprávy pro příjemce uveďte jméno 
řidiče posádky.
Možnosti ubytování: 
Chatka se sociálním zařízením 800 Kč - jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžko-
vé pokoje.
Chatka (společné sociální zařízení mimo objekt) 600 Kč – dvoulůžkové, třílůžko-
vé a čtyřlůžkové pokoje.
Vlastní stan (společné sociální zařízení) 400 Kč – není třeba zálohová platba 
na ubytování.

8. Přejímka
Koná se 23. května 2014 od 17-19 hod. v areálu YMCA Chatový tábor Soběšín, 
Soběšín 1, 285 06. Při přejímce předloží účastníci doklad o zaplacení soutěže 
(startovné + ubytování + strava) nebo zaplatí v hotovosti na místě.

9. Trať soutěže
Soutěž je rozdělena do těchto částí: noční a denní orientační jízdy po trati, jízdy 
zručnosti, soutěžních úkolů, samoobslužných kontrol, testů a zvláštních úkolů.
Trať noční etapy měří cca 36 km.
Trať 2 denních etap měří celkem cca 95 km.
Jízdní průměr je 35 - 45 km/hod. 
Přesná délka jednotlivých úseků tratě a stanovený jízdní průměr pro tyto úseky 
bude určen v itineráři, který soutěžící obdrží 2 minuty před startem.
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KOSMETIKA MAJKA
Slavíkova 15, P–2
Madridská 26, P–10
Tel.: 604 849 305
Tel.: 724 865 242

• KOSMETIKA
• MASÁŽE
• LASER
• BIOTRON
• DOPLŇKY STRAVY
• MANIKŮRA
• PEDIKŮRA
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10. Předpisy pro jízdu na trati
Celá trať se jede za otevřeného provozu a za přísného dodržování pravidel sil-
ničního provozu, což bude na trati tajně kontrolováno. Soutěžící absolvují trať 
na vlastní náklady a nebezpečí a zavazují se zachovávat veškeré předpi-
sy a nahradit případné škody způsobené jím nebo ostatními členy posádky 
osobám třetím nebo pořadateli.

11. Start
Vozidlo se startovním číslem 1 odstartuje:
ve 22. 00 hod. při noční etapě a další po 1 minutě
v 9.00 hod. při denní etapě a další po 2 minutách
Startovní čas si každý soutěžící vypočítá sám podle svého startovního čísla. Po-
sádka vozu se musí 10 min. před startem dostavit ke svému vozidlu.
Startuje se na pokyn startéra s motorem v klidu.
Vozidlo musí být uvedeno do chodu startovacím zařízením a do 1 minuty při 
nočním i denním startu musí přejet startovní čáru. Vozidlo, které na pokyn star-
téra nemohlo být nastartováno předepsaným způsobem, musí posádka odtla-
čit ve směru jízdy, aby nepřekáželo ve startu ostatním. Může být pak uvedeno 
do chodu jakýmkoliv způsobem, ale bude zatíženo TB. Počítá se však původně 
stanovený startovní čas. 

12. Průběh soutěže
Start soutěže bude v areálu YMCA Chatový tábor Soběšín, Soběšín 1, 285 06. Ča-
sové kontroly jsou označeny panelem s označením žlutých a červených hodin. 
Čas ČK je moment, kdy předáte pořadateli jízdní výkaz. Místa soutěžních 
úkolů jsou označena modrým praporkem cca 50 m před stanovištěm po obou 
stranách vozovky. V  samoobslužných kontrolách uvede soutěžící do  jízdního 
výkazu požadovaný údaj propisovací tužkou.

13. Jízdní výkaz
JV obdrží soutěžící vždy na  startu do  etapy a  musí jej předložit bez vyzvání 
k ověření v ČK, SÚ a při zvláštních zkouškách. V JV musí být zapsáno startovní 
číslo a jména soutěžících. Za ztrátu JV je diskvalifikace.

14. Hodnocení soutěže
Provádí se jediným bodovacím systémem - počtem trestných bodů. Vítězí po-
sádka s nejmenším počtem trestných bodů. Při rovnosti bodů v soutěži rozho-
duje o pořadí lepší výsledek dosažený v jízdě zručnosti (nejdříve bodový, po-
tom časový). Klasifikace JZ je součástí celkového hodnocení.
Bodové hodnocení bude vyvěšeno v místě ubytování.



Provádím
e:

Velkoformátový tisk na plotru
Roland,

sítotisk, tamponový tisk, øezaná
grafika, písmomalíøské práce,

nápisy na autoplachty, 
potisk textilu, sportovní vlajeèky,

výstavy a veletrhy.

�av�tivte nás v na�í provozovn�
Praha 5 - Zlièín, Hrozenkovská 407

Tel./fax: 257 950 106, tel.: 257 952 221
e-mail: srotyr.reklamy@seznam.cz

www.srotyr-reklamy.cz 



16. Vyhlášení výsledků
Výsledky soutěže EVA a ADAM 2014 budou vyhlášeny v průběhu společenské-
ho večera v sobotu 24. května 2014, cca od 21. 00 hod. v restauraci.

Přejeme hodně zdaru všem účastníkům 

21. ročníku automobilové orientační soutěže
 EVA a ADAM 2014

     Za 1. český AMK žen Praha
    Zuzana Otrubová, v.r.
    ředitelka soutěže

Pokud se vám naše soutěž líbila, 
můžeme ji pro vás uspořádat na zakázku – pro vaše přátele 

nebo kolegy v místě, které si vyberete. 

Kontakt: 
Alena Aulíková 777118411, 

Zuzana Otrubová 602217307, 
zuzana.otrubova@panter-praha.cz





Závazná přihláška na
21. ročník automobilové orientační soutěže

 EVA a ADAM 2014
konané ve dnech 23. 5. - 25. 5. 2014

Řidič

Jméno a příjmení:  .......................................................................................................................

Adresa:  ............................................................................................................................................

Datum narození:  .........................................................................................................................

tel.:  ...................................................................................................................................................

e-mail:  .............................................................................................................................................

SPZ vozidla: ........................................ Typ vozu:  ......................................................................

Spolujezdec

Jméno a příjmení:  .......................................................................................................................

Adresa:  ............................................................................................................................................

Věk:  ..................................................................................................................................................

Další členové posádky: celé jméno a věk

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ubytování a startovné: 
Ubytování + strava, tj. 2 noci, je za osobu a celý pobyt, v případě před-
časného odjezdu se částka  nevrací. Rezervace ubytování bud provedena až 
po uhrazení zálohy 300 Kč za každé lůžko v rezervovaném pokoji na náš účet 
1935090309/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jméno řidiče posádky.
Možnosti ubytování: 
Chatka se sociálním zařízením 800 Kč- jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžko-
vé pokoje
Chatka (společné sociální zařízení mimo objekt) 600 Kč – dvoulůžkové, třílůžko-
vé a čtyřlůžkové pokoje



Vlastní stan (společné sociální zařízení) 400 Kč – není třeba zálohová platba 
na ubytování
startovné za vůz: 350,- Kč - členové AMK žen
 750,- Kč - ostatní    
Ubytování v areálu s kým:           
Závaznou přihlášku i peníze za startovné, ubytování a stravu za celý pobyt 
zašlete na účet č.: 1935090309/0800 a uveďte příjmení řidiče do zprávy 
pro příjemce.

Datum: ....................................        podpis: ....................................

Přihláška do 1. českého automotoklubu žen

Jméno a příjmení:  .......................................................................................................................

Rodné číslo: ...................................................................................................................................

Adresa:  ............................................................................................................................................

Telefon:  ....................................................... email:  .....................................................................

Členské příspěvky

600 Kč nově nastupující členové
500 Kč ostatní členové i důchodci pracující na plný úvazek
350 Kč důchodci do 70   
250 Kč důchodci nad 70 let, invalidé, studující a mládež do 18 let
0 Kč členové nad 80 let





Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4, www.sennheiser.cz

49°47‘39.201“N, 14°58‘53.575“E

Stejně jako automobilový závodník Jan Charouz
si vyberete z široké nabídky
172 modelů sluchátek
Sennheiser

www.facebook.com/SennheiserCzechRepublicSlovakia

www.youtube.com/user/PanterSennheiserCZ


