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Propozice na XIX. Posázavskou Rallye – Berchtold 2018 

1. Název sportovního podniku: 

XIX. Posázavská Rallye – Berchtold 2018 

2. Druh sportovního podniku: 

Orientační soutěž historických vozidel, zařazená do Mistrovství ČR – poháru HV AVCC AČR 

3. Jméno a adresa pořadatele: 

Posázavský Klub Historických Vozidel v AČR, Náměstí 9. května, Ondřejov; www.pkhv.cz 

4. Místo a datum konání soutěže: 

25.8.2017 Hotel Zámek Berchtold, Kunice-Vidovice 

5. Charakteristika soutěže: 

Orientační soutěž historických vozidel o délce 140 km s jízdou pravidelnosti a plnění různých úkolů. 

Soutěž se jede na neuzavřené trati za normálního silničního provozu. Soutěž je pořádána v souladu 
s Národními sportovními řády AVCC AČR vydanými pro r. 2018 

Časový harmonogram: 

• 7:30 – 9:30 registrace posádek a výstava vozidel 

• 9:45  rozprava 

• 10:00  start první posádky 

• Od 14:00  příjezd do cíle (Hotel-zámek Berchtold), oběd 

• 17:00  vyhlášení výsledků a ukončení akce 

Soutěž je určena pro motocykly, automobily a užitková vozidla, která jsou starší 30-ti let. Max. 80 

posádek, přednost mají dříve přihlášení. 

Při jízdě zručnosti smí být ve vozidle pouze jeho řidič a je zakázána jakákoli nápověda od ostatních 

členů posádky. 

Během soutěže je pod trestem diskvalifikace zakázáno používat elektronické navigační pomůcky, 
radiopojítka a doprovod nesoutěžního vozidla, tzv. pilotáž. 

Ztráta jízdního výkazu znamená diskvalifikaci 

Startovní číslo musí být po celou dobu soutěže viditelně umístěno na vozidle a nesmí zakrývat 
předepsané osvětlení a registrační značku. 
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Vklady účastníků: 

Řidič = 450 Kč, spolujezdec = 400 Kč, děti do 12 let 100 Kč.  Při registraci přes internet se částka 

snižuje na 400 Kč, pro řidiče, a na 350 Kč pro spolujezdce. Cena pro děti do 12 let zůstává nezměněna.  

6. Protesty: 

• Protesty proti jinému soutěžícímu lze podat na trati na kontrolních stanovištích při plnění úkolů 

anebo ihned po příjezdu do cíle u ředitele soutěže. Poplatek činí 500 Kč, za každý jednotlivý 

protest.  

• Protesty proti výsledkům lze podat do 30 minut po jejich vyvěšení. Poplatek činí 1000 Kč. 

• Při uznání protestu, se poplatek vrací. V opačném případě propadá pořadateli soutěže. 

7. Hodnocení 

• Jízda pravidelnosti: 1 bod za každou vteřinu odchylky od správného času 

• Samostatný úkol na trati: 10 bodů 

• Test: 10 bodů 

• Jizda zručnosti: 10 bodů za nepřejetí prkna, 10 bodů za nezastavení na čáře, 1 bod za každý cm 

odchylky v nepřesnosti zastavení v bráně 

8. Vyhodnocení soutěže a kategorie: 

• M1 = motocykly od počátku výroby do 31.12.1945 

• M2 = motocykly od 1.1.1946 do 31.12.1970 

• M3 = motocykly od 1.1.1971 do 31.12.1987 

• A1 = automobily od počátku výroby do 31.12.1945 

• A2 = automobily od 1.1.1946 do 31.12.1970 

• A3 = automobily od 1.1.1971 do 31.12.1987 

První tři posádky z každé kategorie budou odměněny poháry, další ceny vyhlásí ředitel soutěže na 
místě. 

9. Kontakt na ředitele soutěže: 

Pan Jiří Pastor, mobil: 604 793 247 

10. Delegovaný sportovní komisař AVCC AČR: 

p. Tomáš Jopek z HRC Plzeň v AČR 


