7.Automobilová orientační soutěž
Evička & Adámek 10.10.2020
Pořadatelský sbor automobilové orientační soutěže
Ředitelka soutěže a hl. pořadatelka: Eva Vágnerová (606 290 131)
Trať a organizační zajištění: Eva Vágnerová, Vendula Strnadová, Mirka Strnadová, Petr
Melichar

Program soutěže
11:00 přejímka u obce Kněževes, Praha -západ
11:40 rozprava
12:00 start
Cca 17:00 – 18:00 vyhlášení výsledků

Propozice
1. Účel soutěže
Automobilová orientační soutěž má umožnit všem zúčastněným řidičkám a řidičům ověřit si
své řidičské umění a kázeň, orientační schopnosti, znalost dopravních předpisů, jezdeckou
zručnost a dodržování
pravidel silničního provozu.
2. Pořadatel
1. český AMK žen Praha-ÚAMK, Dvouletky 2850/399, Praha 10, 100 00.
3. Účastníci
Soutěže se může zúčastnit řidička nebo řidič s platným řidičským průkazem. Spolujezdec navigátor musí být starší 15 let. Vozidlo může být obsazeno ještě další posádkou podle míst
určených v typovém osvědčení.
4. Automobily
Soutěže se mohou zúčastnit osobní automobily jakékoliv kubatury a typu, které svou výbavou
a výstrojí odpovídají platným vyhláškám a pravidlům o provozu motorových vozidel.
Po celou dobu soutěže musí být označeny startovním číslem, připevněným na kapotě
vozu. Samolepící startovní čísla dodá pořadatel a soutěžící je obdrží u přejímky.
5. Přihlášky
Hlaste se mailem na adresu organizace soutěže 1amkzenpraha@gmail.com.
Startovné 350,- Kč zaplaťte na účet 1022936584/6100, do zprávy pro příjemce uveďte
jméno řidiče.
6. Pomůcky
Každá posádka si vezme blok, propisovací tužku, pevnou podložku na psaní, doporučujeme
Autoatlas.
7. Přejímka
Koná se 10.října 2020 od 11 hodin u obce Kněževes, ulice Na staré silnici, viz přiložená
mapa
8. Trať soutěže
Soutěž je jednodenní a čekají Vás na ní soutěžní úkoly SÚ, samoobslužné kontroly SK
a zvláštní úkoly ZÚ.
Trať etapy měří cca 80 km.
Jízdní průměr je cca 40 km/hod.
Přesná délka a stanovený jízdní průměr bude určen v itineráři. Ten obdrží soutěžící 2 minuty
před startem.

9. 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 je JV je diskvalifikace.
10. Start
Vozidlo se startovním číslem 1 odstartuje ve 12:00 hod. a další po 2 minutách.
Startovní čas si každý soutěžící vypočítá sám podle svého startovního čísla. Posádka 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 musí opustit start.
Vozidlo, které na pokyn startéra nemohlo být nastartováno předepsaným způsobem, musí
posádka odtlačit 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.
11. Předpisy pro jízdu na trati
Celá trať se jede za otevřeného provozu a za přísného dodržování pravidel silničního provozu,
což by mohlo být na trati tajně kontrolováno. Soutěžící absolvují trať na vlastní náklady
a nebezpečí a zavazují se zachovávat veškeré předpisy a nahradit případné škody
způsobené jím nebo ostatními členy posádky osobám třetím nebo pořadateli.
Místa soutěžních úkolů jsou označena modrým praporkem cca 50 m před stanovištěm na
straně vozovky.
V samoobslužných kontrolách uvede soutěžící do jízdního výkazu požadovaný údaj
propisovací tužkou.
12. Cíl
V místě cíle je pro nás připravená restaurace s posezením uvnitř nebo venku podle počasí a
s dobrou kuchyní.
13. Hodnocení soutěže
Provádí se jediným bodovacím systémem - počtem trestných bodů. Vítězí posádka
s nejmenším počtem trestných bodů.
14. Vyhlášení výsledků
Výsledky soutěže Evička & Adámek budou vyhlášeny v sobotu 10. října 2020 cca v 17:00 –
18:00 hodin,
následuje volná zábava
Přejeme hodně zdaru všem účastníkům

7.automobilové orientační soutěže Evička & Adámek 2020
Za 1. český AMK žen Praha
Eva Vágnerová
ředitelka soutěže

