
 Základní informace a propozice orientační soutěže historických vozidel dne 14.8.  2018 Veselí n. Lužnicí
                          SELSKÉ BAROKO 2021  součást Mistrovství ČR PHV AVCC AČR

příjem vozidel: mimo předem přihlášené v den startu do 9.20 hodin 
startovné včetně oběda online předem 300,- Kč, na místě 400,- Kč, spolujezdec s obědem 100,- Kč,    
start: náměstí TGM Veselí nad Lužnicí 11.00 hodin , cíl obec Bošilec, dojezd maximálně do 15.20  hodin  
trasa: délka  77 km 
počet samokontrolních bodů na trase:  1   - označení SPK / SK 
počet soutěžních úkolů na trase:       7  - označení SÚ   SÚ 1 má dvě části, druhá je před startem   
TK-tajná kontrola na trase:  kontrola dodržení směru  tratě a dodržování dopravních předpisů 
bodové hodnocení úkolů:  dobře 0 trestných bodů, špatně 10 trestných bodů
jízdní úkoly: např. jízda na střed, k předmětu,kolíku, obrasu vozidla,  1cm= 1 trestný bod 
při částečné odpovědi u otázky mající 2 části je každá část za špatnou odpověď 5 bodů
Dovednostní úkol házení klínových řemenů v SÚ 1  je odstupňován po 2 bodech
Ostatní úkoly na odhad a počet :  1 jednotka 1 trestný bod, maximální počet TB na jednom SÚ je 30 TB  
Jízdní materiály a pokyny dostanou účastníci při zápisu soutěže, některé otázky jsou dány až na místě SÚ
Výjezd z náměstí je ve spolupráci s městem a Policií ČR
startovní čísla pro kategorie moto :  1 – 99  / M1 do r.v. 1945, M2 do r.v. 1970,  M3  1971 až stáří min. 30 let
startovní čísla pro kategorie auto      100 – 200   / A1,A2,A3 /  stejné limity jako u moto  
veškerá evidence startujících posádek je podle startovního čísla , limit je 150 posádek
Protesty :  možnost podání u hlavního pořadatele ředitele závodu písemně do 30ti minut po dojetí s vkladem  
1000,- Kč za každý konkrétní problém  dle povahy věci a dle výpisu z NSŘ.
Protest oproti výsledkům do 30ti minut po vyvěšení  předběžného pořadí písemně u ředitele závodu  
V případě, že bude protest neoprávněný, vklad propadá ve prospěch pořadatele . 
 Při projednání protestu účastníka soutěže bude přítomen delegovaný sportovní komisař 

Soupis  pořadatelů  má ředitel závodu po celou dobu soutěže k dispozici. Národní sportovní řády jsou 
k dispozici u hlavního pořadatele a rozhodčího i příjmu vozidel.  
Trasu závodu připravil Zdeněk Brádka, Miroslav Vondrák, Ilona Brádková
V případě potřeby má účastník závodu v itineráři a pokynech soutěže uvedena telefonní čísla pro
 potřeby odtahu nebo technické pomoci a číslo na ředitele a hlavního pořadatele soutěže  

Přejímka a kontrola vozidla je před zaplacením startovného, při platbě se odevzdává kontrolní
 kupón z prohlídky vozidla před startem. Bez prohlídky vozidla není možné vozidlo připustit do soutěže
Sportovnímu komisaři bude po celou dobu soutěže k dispozici ředitel soutěže. Při nesplnění podmínek k účasti 
dle NSŘ / mimo technických a způsobilostních/ je účastník zatížen 50 TB. Soutěže se může zúčastnit, ale 
nebude v Mistrovství ČR hodnocen.
Rozprava s účastníky soutěže se základními pokyny bude v 10.55 hodin na náměstí TGM u startovací brány 
  K dispozici bude výtisk Národních sportovních řádů u hlavního pořadatele i příjmu vozidel 
  Soutěž je organizována v souladu s NSŘ s přihlédnutím ke specifice názvu soutěže a lokalitě
  Součástí propozic jízdní výkaz, mapa trasy závodu, podrobný itinerář soutěže.
  Kontakty:
  hlavní pořadatel a  ředitel soutěže: Roman Davídek 606 222 006
  hlavní rozhodčí soutěže:  Zdeněk Brádka:  603 445 243
  delegovaný sportovní komisař AVCC AČR:  Ivo Štajdl  724 354 455
  vedoucí trasy závodu, SOS pomoc:  Roman Davídek  606 222 006
  vedoucí příjmu a vyhodnocení: testační komisař Milan Krsek 728 364 157
  vedoucí pokladen: Irena Medelská
  vedoucí výstavy a soutěže Elegance:  testační komisař Petr Mlateček  604 989 742
  vedoucí technické kontroly příjmu vozidel: testační komisař  Miroslav Vondrák  604 989 742

              všichni organizátoři soutěže jsou označeni visačkami s funkcí nebo vestami AČR nebo klubu 
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