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1. OZNÁMENÍ
Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava ve spolupráci s OLDRACING CLUBEM o.s. a
AutoMoto klubem Kravaře o.s. pořádá volný mezinárodní podnik – ZÁVOD V JÍZDÁCH
PRAVIDELNOSTI HISTORICKÝCH A ZÁVODNÍCH VOZIDEL a SOUTĚŽ ELEGANCE na
okruhu Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava.
2. SEKRETARIÁT POŘADATELE
OLDRACING CLUB o.s., Ing. Tomáš Barták, Hornická 1270 / 4, 748 01 Hlučín,
Czech Republic, Tel.+420 595044444,FAX: +420 595044700, GSM: +420 603 857 857,
E - mail: bartak@oldracing.cz , www.oldracing.cz
3. ZÁVODNÍ OKRUH
Délka okruhu cca 1.300 metrů, vozovka má asfaltový povrch šíře cca 3 až 10 metrů,
Jízda na okruhu je proti směru hodinových ručiček. Plán okruhu je nedílnou součástí
tohoto ZVLÁŠTNÍHO USTANOVENÍ. Parkoviště a depo závodních vozidel je v blízkosti
okruhu. Nemá uzavřené boxy.
4. STRUČNÝ POPIS ZÁVODU V JÍZDÁCH PRAVIDELNOSTI
Závod historických a závodních vozidel bude probíhat v soutěži v JÍZDÁCH
PRAVIDELNOSTI. Startu jízd pravidelnosti se účastní skupiny po min. 4 a max. 10
vozidlech..
Po odstartování (z prostoru startu a cíle) vyráží vozidla předepsaným směrem.
Skupina vozidel absolvuje minimálně 3 kola, kde v prvním kole se neměří čas.
5. KATEGORIE VOZIDEL SOUTĚŽE V JÍZDÁCH PRAVIDELNOSTI
I. AUTOMOBILY
A. do r.v. 1955 (CLASSIC)
B. r.v. 1956 – 1970 (HISTORIC) + velmi zajímavé automobily od r.v. 1970
II. ZÁVODNÍ AUTOMOBILY
A. do r.v. 1985
III. MOTOCYKLY + SIDECARY
A. do r.v. 1955 (CLASSIC)
B. r.v. 1956 – 1970 (HISTORIC) + velmi zajímavé motocykly od r.v. 1970
IV. ZÁVODNÍ MOTOCYKLY + SIDECARY
A. do r.v. 1985
6. POČET STARTUJÍCÍCH
Maximální celkový počet vozidel ve startovní listině je 100 (rozhoduje datum přihlášky
– pořadatelé můžou do startovní listiny dodatečně zařadit velmi zajímavá vozidla). Pokud
v nějaké kategorii bude méně než 8 přihlášených, tak se tato kategorie sloučí s nejbližší
kategorii.
7. JURISDIKCE
Tento podnik bude probíhat v souladu s tímto ZVLÁŠTNÍM USTANOVENÍM.
8. PŘIHLÁŠKY
Přihlášky musí být podány na oficiálním formuláři pořadatele. Čitelně a řádně
vyplněné přihlášky musí být doručeny pořadateli nejpozději do 8. června 2012 na adresu
sekretariátu pořadatele:
OLDRACING CLUB o.s., Ing. Tomáš Barták, Hornická 1270 / 4, 748 01 Hlučín,
Tel.+420 59 50 44444, FAX: +420 59 50 44700, GSM: +420 603 857 857
E - mail: bartak@oldracing.cz , www.oldracing.cz

9. PODMÍNKY ÚČASTI
Vozidlo musí mít platnou RZ (registrační značku) nebo SPZ (statní poznávací
značku) a závodní vozidlo musí mít minimálně platné OSVĚDČENÍ O KLUBOVÉ
TESTACI HISTORICKÉHO VOZIDLA a platnou PTP, TK (technickou prohlídku,
technickou kontrolu). Vozidlo musí mít sjednané a zaplacené platné zákonné pojištění.
Řidič – účastník musí mít platný řidičský průkaz a platný občanský průkaz nebo
platný cestovní pas.
Účastník – řidič, spolujezdec (posádka) a servisní doprovod jsou povinni řídit se
pokyny pořadatelů – organizátorů.
Každému účastníku tohoto podniku se doporučuje mít vlastní sběrné nádoby nebo
kartony na úkapy z vozidla.
10. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Pátek 8.6.2012
15.00 – 17.30

příjezd účastníků, ubytování ve vlastních karavanech nebo
stanech

18.00 – 22.00

reprodukovaná hudba a volná zábava

Sobota 9.6.2012
06.00 – 08.00

příjezd účastníků, ubytování ve vlastních karavanech nebo
stanech, administrativní a technická přejímka

08.05 – 08.15

rozprava

08.15 – 09.45

projížďka trasy – trénink

09.45

vydání startovní listiny

10.00 – 16.00

JÍZDY PRAVIDELNOSTI HISTORICKÝCH A ZÁVODNÍCH
VOZIDEL

10.00 – 16.00

výstava historických vozidel – SOUTĚŽ ELEGANCE

08.00 – 15.00

MORAVSKÁ BURZA – burza všeho co se týká historických
vozidel

16.30 – 17.00

slavnostní vyhlášení výsledků „JÍZD PRAVIDELNOSTI
VOZIDEL a SOUTĚŽE ELEGANCE“

17.00 – 22.00

exhibice, kulturní vystoupení, reprodukovaná hudba a
volná zábava

Neděle 10.6.2012
od 8.00

ukončení akce, rozloučení a odjezd účastníků

11. ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU V JÍZDÁCH PRAVIDELNOSTI
Podrobný časový harmonogram startů bude vydán současně se startovní listinou a
bude veřejně k nahlédnutí na oficiálních vývěskových tabulích.
12. ORGANIZÁTOŘI
Ředitel: Ing. Tomáš Barták
Zástupce ředitele: Ing. Ivo Havlík
Tajemník: Jan Schvarzbacher
Hlavní technik kontroly: Karel Kotzian
Technik kontroly: Petr Dostál
Hlavní startér: Karel Kotzian
Hlavní časoměřič: Dr. Radka Svobodová
Časoměřiči: Drahomíra Svobodová, Marcela Hradečná, Karin Hušková, Věra Pecníková
Sportovní a traťoví komisaři: Zdeněk Janosch., Petr Ircing, Petr Kotrba, Martin Schmack
Lékař: MUDr. Vladimír Plaček
Zdravotník: Mgr. Iva Vystrková
Ekolog: Ing. Vladimír Dostál
13. VÝZNAMNÍ HOSTÉ
Karel Rosenkranz
Dušan Hanák
Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček CSc.
Zdeněk Válek
Adolf Fešárek
14. TECHNICKÁ KONTROLA – ADMINISTRATIVNÍ A TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
Administrativní a technická přejímka vozidel bude probíhat v prostorách depa dle
časového harmonogramu. Přejímky se zúčastní jezdec (spolujezdec) se svoji výstroji a
potvrzenou přihláškou.
15. STARTOVNÍ ČÍSLA
Každý účastník stíhacího závodu veteránů obdrží od pořadatele – organizátora
startovní čísla, která umístí viditelně dle pokynů pořadatele - organizátora. Čísla musí být
umístěna na vozidle po celou dobu trvání podniku. Vozidla bez odpovídajících čísel
nebudou připuštěna na start.
16. SIGNALIZACE NA TRATI
Zelený praporek – start účastníka
Šachovnicový praporek – cíl účastníka
Žlutý praporek – nebezpečí na trati, zvýšit opatrnost
Modrý praporek – dojetí pomalejšího vozidla, nechej předjet
Červený praporek – zastavení závodu
17. PALIVO
Palivo se musí používat podle konstrukčních požadavků vozidla. Pořadatel palivo
nezajišťuje.
18. PARKOVIŠTĚ – DEPO VOZIDEL
Do parkoviště – depa mají přístup posádka a servisní doprovod. Řidič – jezdec je
zodpovědný za pořádek a chování svého spolujezdce a servisního doprovodu
v parkovišti – depu a v celém areálu Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava.
19. NÁJEZD NA TRAŤ A VÝJEZD Z TRATI
Účastníci závodu odjíždějí z parkoviště – depa z nahřívací plochy dle pokynů
pořadatelů – organizátorů (sportovních a traťových komisařů). Výjezd z trati do
parkoviště – depa je shodný s vjezdem.
Žádný účastník závodu nesmí vjet se svým vozidlem na závodní trať – okruh, pokud
neabsolvoval administrativní a technickou přejímku.

20. POJIŠTĚNÍ
Vozidlo musí mít sjednané a zaplacené platné zákonné pojištění. Každý účastník se
zúčastňuje podniku na vlastní nebezpečí. Zavazuje se uhradit všechny škody
způsobené v průběhu podniku jim, spolujezdcem nebo členy jeho servisního doprovodu
a podpisem přihlášky účastník přebírá svoji plnou zodpovědnost vůči třetí straně
(osobám) za ztrátu, škodu nebo zranění. Pořadatel – organizátor se zříká veškeré
zodpovědnosti za poškození vozidla, jeho příslušenství a dílů, vzniklé při nehodě, ohni
nebo jiných případech a rovněž odmítá ručení za osobní a věcné škody vůči
účastníkům, pomocnému personálu a třetím osobám.
21.VZDÁNÍ SE ODVOLÁNÍ PROTI AUTORITÁM
Účastníci se podpisem přihlášky vzdávají všech práv uplatňovat nároky vůči
pořadateli – organizátorovi, jeho zástupcům nebo funkcionářům (ať arbitráži, před
soudem nebo každým jiným způsobem) za škody způsobené jejich činností nebo z nich
odvozených prováděných činů.
22. KATEGORIE VOZIDEL SOUTĚŽE ELEGANCE
Soutěž elegance je vypsána pro AUTOMOBILY A MOTOCYKLY (2 kategorie)
POČET ÚČASTNÍKŮ NENÍ OMEZEN! Vozidla budou vystavená na ploše k tomu určené.
23.OFICIÁLNÍ VÝVĚSKOVÁ TABULE
Veškeré oficiální oznámení a výsledkové listiny jsou neprodleně zveřejňovány na
oficiálních vývěskových tabulích. Oficiální výsledky budou zveřejněny na www.oldracing.cz
24.VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ
Všichni účastníci musí během podniku používat vybavení odpovídající
bezpečnostním předpisům a požadavkům podniku a řízeného vozidla. Motocyklisté
musí mít přilby s platným ATESTEM.
25. UBYTOVÁNÍ
Pokud není uvedeno jinak – PŘIHLÁŠKA, tak další možnosti - viz. www.ostrava.cz
26. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ
Vyhlášení 3 nejlepších účastníků v závodě v každé kategorii a 3 nejlepších účastníků
v soutěži elegance v každé kategorii proběhne dle časového harmonogramu. Věcné
ceny budou předány při slavnostním ceremoniálu. Pořadatel – organizátor si vyhrazuje
právo udělit zvláštní cenu nebo další ceny.
27. PROTESTY
Všechny protesty musí být v souladu tohoto ZVLÁŠTNÍHO USTANOVENÍ a doloženy
stanoveným vkladem 1.000,- Kč. Protest nelze podat na naměřený čas.
28. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Sportovní činitelé (pořadatelé – organizátoři) jsou oprávněni vydat jako součást
tohoto „ZVLÁŠTNÍHO USTANOVENÍ“ PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ, které řeší změny pro
pořádaný podnik. Pořadatel – organizátor si vyhrazuje právo v případě nízké účasti nebo
mimořádných událostí podnik odvolat nebo odložit. Rovněž vyšší moc zprošťuje
pořadatele povinnosti dodržení závazků vůči účastníkům.
Účastníci jsou sami odpovědni za to, že znají obsah tohoto ZVLÁŠNÍHO
ÚSTANOVENÍ nebo změny v časovém harmonogramu, které mohou být v době kdykoliv
před startem rozhodnuty a zveřejněny. Účastníci se podáním přihlášky zavazuji podřídit
tomuto ZVLÁŠTNÍMU USTANOVENÍ.
Pořadatelé si vyhrazuji právo výběru přihlášených vozidel do závodu, včetně udělení
výjimek a případně sloučení kategorií.
Pořadatelé si vyhrazuji právo sloučení kategorií v soutěži elegance.
Pořadatelé si vyhrazují právo zařadit do volného mezinárodního podniku další soutěž
(hodnocení), resp. závod.
Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikace nebo zakázaní startu účastníkovi
jehož jízda bude riskantní a bude ohrožovat sebe a ostatní účastníky nebo
návštěvníky podniku bez vrácení startovného a dalších výhod účastníků.

