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ŘÁD SOUTĚŽE  
(JPHV Jihočeského poháru historických vozidel) 
 
1. 
Do soutěže se může přihlásit registrovaný i neregistrovaný majitel nebo provozovatel historického vozidla. 
Podmínkou je platný průkaz historického vozidla nebo Osvědčení o testaci na historickou původnost. Do 
soutěže mohou být zařazena i vozidla, která mají platnou registrační značku a technickou kontrolu a splňují 
statut historického vozidla stářím minimálně 30 let. Všechna vozidla musí mít platné pojištění motorového 
vozidla ze zákona. O přijetí vozidla do soutěže rozhoduje Výbor soutěže pro daný ročník a pořadatel soutěže. 
 
2. 
Přihlášený účastník soutěže musí dodržovat pravidla silničního provozu, respektovat a dodržovat pravidla 
soutěže a dbát pokynů pořadatelů. Soutěže se účastní na svou odpovědnost a současně přebírá odpovědnost i 
za ostatní osoby, které s ním soutěž absolvují například jako spolujezdci. Při nedodržování těchto základních 
podmínek soutěže může být ze soutěže vyloučen a to i v průběhu soutěže. Účastník může být v jedné soutěži 
přihlášen pouze do jedné soutěžní kategorie. Typ kategorie je určen podle stáří a druhu historického vozidla.  
 
3.  
Soutěžící se může jednotlivých soutěží JPHV zúčastnit i s více typy historických vozidel. Podmínkou pro zařazení 
do celkového hodnocení je ale účast vždy alespoň ve dvou soutěžích s jedním typem v dané kategorii.  
  
4.  
Protesty vůči průběhu konkrétní soutěže se přijímají maximálně do 15 minut po dojetí posádky do cíle oproti 
kauci ve výši 1000,- Kč. Stížnost se podává písemně řediteli soutěže. Po prošetření stížnosti rozhodne ředitel 
soutěže za přítomnosti osoby, která protest podala, a dle povahy věci i osob, kterých se stížnost týkala nebo 
které zavinily technickou nebo osobní chybu, která způsobila omezení soutěže nebo chybující rozhodnutí. 
V případě oprávněného a uznaného protestu se kauce vrací v plné výši, v případě protestu neoprávněného 
propadá kauce v plné výši pořadateli a bude použita na provozní náklady soutěže.    
 
5. 
Výsledky jednotlivých soutěži musí být veřejně přístupné nejpozději do 80 minut po dojetí posledního účastníka 
soutěže.  Současně s výsledky musí být oznámeny v písemné formě i správné odpovědi soutěže. Celkové 
výsledky JPHV musí být veřejně přístupné maximálně do 2 hodin po dojetí posledního účastníka v poslední 
soutěži zařazené do JPHV. 
 
6. 
Bodové hodnocení každé soutěže, zařazené do JPHV, v absolutním pořadí:  
 
1. místo     40 bodů 6. místo     19 bodů 11. místo      14 bodů 16. místo      9 bodů         
2. místo     32 bodů 7. místo     18 bodů 12. místo      13 bodů 17. místo      8 bodů 
3. místo     25 bodů   8. místo     17 bodů  13. místo      12 bodů 18. místo      7 bodů  
4. místo     22 bodů 9. místo     16 bodů 14. místo      11 bodů 19. místo      6 bodů 
5. místo     20 bodů 10. místo   15 bodů 15. místo      10 bodů 20. místo      5 bodů   
 
a dále pak: 21. – 40. místo  4 body 
  41. – 60. místo  3 body 
  61. – 100. místo  2 body 
  101. a další místa  1 bod 
 
7. 
Jihočeský pohár historických vozidel (JPHV) má tyto základní kategorie:  
AUTO 1  automobily do roku výroby 1950 
AUTO 2  automobily od roku výroby 1951 
MOTO 1  motocykly do roku výroby 1950 
MOTO 2  motocykly od roku výroby 1951 
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8. 
Absolutním vítězem - držitelem Putovního poháru hejtmana Jihočeského kraje v daném ročníku JPHV se stává 
účastník s nejvyšším počtem bodů, který vzejde ze srovnání konečných výsledků v jednotlivých soutěžních 
kategoriích. Originál Putovního poháru je majetkem Řídícího výboru JPHV, po vyhlášení výsledků jej absolutní 
vítěz dostane do zápůjčky a současně obdrží zmenšenou repliku poháru do osobního vlastnictví. Jeho jméno je 
na originálu Putovního poháru trvale uvedeno. 
 
Absolutní vítěz JPHV se zavazuje odevzdat Putovní pohár Řídícímu výboru JPHV nejpozději do 15. března 
následujícího roku v nepoškozeném a původním stavu včetně ochranného obalu. Při nedodržení těchto 
podmínek držení Putovního poháru vítězem bude veřejně oznámeno neodevzdání poháru jeho držitelem a ten 
nebude do soutěží  JPHV zařazen. Jelikož pohár není majetkem vítěze, budou podniknuty kroky k nápravě stavu 
s cílem navrácení poháru a úhradě všech vzniklých nákladů. 
     
9.  
Pořádající klub musí nejpozději do pěti pracovních dnů zaslat výsledky celé soutěže, včetně správných odpovědí a 
trasy závodu zpracovateli výsledků JPHV. Při nedodržení nemá klub právo na příspěvek na soutěž. Pokud bude 
příspěvek vyplacen před soutěží a pořadatel neodevzdá výsledky soutěže, musí příspěvek do pěti pracovních dnů 
vrátit zpět tomu, kdo mu příspěvek vyplatil, a na stejné číslo účtu, ze kterého byl příspěvek odeslán.   
 
10. 
Kontaktním mailem Řídícího výboru soutěže je 1jihoceskypohar@seznam.cz  
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