
 Automobilová (skoro) 
Orientační Soutěž  

„19. Podřipské prasátko 2022“  
a 22.ročník Podřipské rallye 

 

1 P R O P O Z I C E 

1.1 Cíl a poslání:  

Posláním soutěže je pobavit účastníky v soutěži, kde nejste stresování žádným časovým limitem, zato plníte jiné (tradiční a 

doufejme i netradiční) prvky a úkoly.Cílem soutěže je se pobavit s ostatními jindy soupeři či novými účastníky.  

 

POZOR,nejedná se o rychlostní soutěž typu rallye. Průměrná rychlost v soutěži se může limitně blížit i nule, ale 

nepřevyšuje 30km/h. 

1.2 Pořadatel:  

Pořadatelem jeAsociace TOM ČR, TOM Prachová, Hrušovany 

1.3 Druh a charakter soutěže:  

Soutěž je pořádána jako zábavná a náborová orientační soutěž pro všechny příchozí posádky bez rozdílu výkonnostních tříd. 

Posádky se prezentují jako minimálně dvoučlenné, maximálně dle počtu osob TP. 

1.4 Datum konání:  

6.srpna 2022 

1.5 Přejímka soutěže:  

Přejímka proběhne v Račiněvsi na „Pecharově ranči“ (N 50°22.32785', E 14°12.93932') 

1.6 Ředitelství soutěže: 

Ředitel  Jana Jíšová 

Hlavní pořadatel  Zdeněk Jíše 

Delegát FIA  Jaroslav Marek 

Delegát pro zahr.styky(SLO) Víťa Hrzán  

Delegát pro zahr.styky(AT) Jana Hrzánová 

Hlavní rozhodčí  Zdeněk Jíše 

Vedoucí tratě  Pavel Vít 

Výsledky  Zdeněk Jíše,Jana Jíšová 

 

1.7 Časový harmonogram: 

8:00 – 8:50   Jízda zručnosti  

8:10 – 9:30  Přejímka, občerstvení 

9:30 – 10:00  Rozprava, seznámení se se základy AOS 

10:00   Start do soutěže 

odpoledne  Dojezd poslední posádky, ostatní se mezitím již dávno veselí  

později odpoledne Vyvěšení výsledků 

o chvíli později Vyhlášení výsledků a pokračování veselice a žranice 

mezitím  Konzumace pochoutek, posezení,dojmy ze závodu 

1.8 Prostor soutěže: 

Na dohled od Řípu a jiných vyvýšenin 

2 Technicko-organizační zabezpečení: 
Doporučená součást vybavení jsou plavky a sportovní oblečení. 

Tel.: 603 447 605, po dobu soutěže vyhrazen pro ředitelství. 

PHM non stop – čerpací stanice na příjezdu do Roudnice od Prahy (1 km od místa přejímky), další v okolí startu a cíle. 



Pořadatel si vyhrazuje možnost umístit na vozidla soutěžících reklamu případného sponzora. Takto získané prostředky budou 

použity na odměny posádkám. Pozor na příjezdovém itineráři bude uvedena i jízda zručnosti, kterou absolvují posádky ještě před 

přejímkou. Jízda zručnosti proběhne v areálu letiště Roudnice, upozorňujeme na komplikovanější příjezd ze směru od Prahy. 

2.1 Přihlášky a startovné:  

Soutěžící se hlásí přes online přihlášky, do poznámky uvedou počet členů posádky. Startovné pro dvoučlennou posádku činí 700,-

Kč, každý další účastník 150 Kč. Startovné je splatnépřevodem na účet240484390/0300. Teprve po připsání platby na účet je 

přihláška akceptována, o přijaté platbě obdržíte potvrzení. Uzávěrka přihlášek je 31.července 2022. Prosím o včasné přihlášení 

kvůli omezené kapacitě účastníků/strávníků. Základní startovné pro později přihlášené činí 800Kč. Maximální počet je 40 

posádek. Ve výjimečných případech (nově příchozí) je možno se přihlásit i přímo na místě u přejímky. 

2.2 Hodnocení soutěže:  

Hodnocení soutěže bude provedeno podle Řádů AOS. 

2.3 Připomínky a protesty: 

Připomínky se budou přijímat pouze v písemné formě, přičemž pro ně bude připravena zvláštní nástěnka s formulářem. Do něj 

posádka zapíše své startovní číslo, čas podání a stručný obsah připomínky. Pořadatelé připomínku nějak vyřeší. Jejich rozhodnutí 

je konečné. Protesty nebudou řešeny. 

2.4 Ceny:  

Pro vítěze putovní prasátko a pro ostatní budou jako vždy náhodné věcné ceny. 

2.5 Ubytování a stravování:  

Pořadatel nezajišťuje ubytování. Je možno si jej individuálně objednat. 

2.6 Pojištění:  

Soutěž NENÍ kryta pojistkou Autoklubu ČR. Na soutěž se, vztahuje zákonné pojištění i havarijní pojištění a pojištění osob pro 

případ úrazu, s výjimkou jízd zručnosti a zvláštních zkoušek. 

2.7 Závěrečné ustanovení:  

Každý účastník soutěže startuje na vlastní náklady. Přihlášením do soutěže se soutěžící zavazuje uhradit škody způsobené osobám 

třetím nebo pořadateli. Soutěže se konají za plného silničního provozu, a proto je každý soutěžící povinen dodržovat ustanovení 

dopravních předpisů a dalších souvisejících předpisů. Pokud dojde během další přípravy k závažným změnám, budou o nich 

soutěžící včas informováni v prováděcích ustanoveních. 

http://www.aoscz.info/

