
                       

            

              

P R O P O Z I C E 



1.

Název, datum a místo konání

Název: „Azimut Handicap Rally“ 
16. ročník

Datum konání: 30.9.-2.10. 2022
Místo konání: Soběšice – Horažďovicko, Sušicko a Strakonicko

                                                        2.
Pořádající organizace

ÚAMK ČR - AMK INVALIDŮ Plzeň, Bzenecká 5, 323 00  Plzeň
za podpory Plzeňského kraje 

3.
Ředitelství soutěže

Ředitel soutěže:                                                   Jaroslav Bednář
Hospodář soutěže:                                         Milada Kulakevičová

             Stavba a vedoucí tratě:                                       Jaroslav Bednář
                                                                        Ing. Milan Hlaváček  
Vedoucí ZP a ZZ:                                                  Ladislav Záviška 
Hlavní rozhodčí:                                            Ing. František Liška
Časoměřiči:                                                       manželé Záviškovi
Ubytování a stravování                                         Hana Lišková,   
                                                                                Naďa Honzíková
Dětské soutěže:                                                 Vendula Ircingová
Vedoucí střelby:                                                     Jiří Sokol      

                         
       4..

 Účel soutěže

         „Azimut  Handicap Rally“   je  pokračováním  dlouholeté soutěže
„Bezpečně Jižním Plzeňskem“. Jejím cílem je  zábavnou formou umožnit
soutěžícím  zdokonalení   v  orientaci  na  silnicích,  ovládání  vozidla
v provozu a i na uzavřené trati (ZZ) a zažít pocity jezdů rally pří zkoušce
prvidelnosti  (ZP).  Dále  prověření  jejich  znalostí  „ Pravidel  silničního
provozu“,  zdravovědy  a  technické  zručnosti.  Vypsané  kategorie  mají
přispět k integraci zdravotně postižených a  motoristů a jejich rodin  do
normálního života a umožnit jim sportovní vyžití. 

         Dětské soutěže mají přispět k rozšíření znalostí  dětí všech kategorií
v dopravní problematice  a vychovávat tak do budoucna nové ukázněné
účastníky silničního provozu.



5.
Soutěžní kategorie

Soutěž je vypsána pro dvoučlenné posádky.   Posádka může být
doplněna podle počtu míst k sezení ve vozidle o rodinné příslušníky za
předpokladu dodržení podmínek pro jejich přepravu ve vozidle.

Kategorie A:  - pro zdravotně postižené řidiče nebo spolujezdce
Kategorie B:  - ostatní zdraví motoristé 

Pořadatelé si  z  kapacitních a časových důvodů vyhrazují právo
omezit počet přihlášek na 40 posádek. Rozhodující bude v tomto případě
datum doručení přihlášky. V opačném případě může pořadatel při malém
počtu účastníků  kategorie spojit.   

6.
Charakter soutěže

    
Soutěž  se  jede   za  normálního  provozu  s výjimkou  ZZ  (zvláštní
zkouška),  která  se   pojede  na  uzavřené  trati.  Soutěžní  vozidlo  musí
splňovat podmínky pro provoz na pozemních komunikacích a posádky
jsou povinny dodržovat „Pravidla  silničního provozu“. Soutěž se jede
podle  platných „Řádů AOS“ a „Pokynů  ÚAMK  ČR “. Pro posádky, které
se takové soutěže účastní poprvé, doporučujeme přečíst si Učebnici a
vyzkoušet si cvičné soutěže na webových stránkách: 

www. aoscz.info. 
Obtížnost itineráře je přizpůsobena i začátečníkům.  
Během  pátečního  večera  proběhne  v  případě  zájmu  školení  nových
posádek, nebo budou vysvětleny problémy trati.

7.
  Trať soutěže

    
       Soutěž je jednoetapová celkové délce cca 60 km. Trať vede po silnicích
I., II.a  III. třídy , místních a účelových  zpevněných komunikacích v  okolí
Soběšic.  Jede  se  podle  itineráře  a  mapových  podkladů,  které  posádka
obdrží   dvě minuty  před vlastním startem do  soutěže. Správný průjezd
bude  kontrolován časovými, průjezdními a tajnými kontrolami. V  některých
kontrolách bude posádka plnit soutěžní úkoly.      
Pomůcky potřebné : pevná podložka, psací potřeby, měřítko, popř. 
popisovač.  Stopky nebo chytrý telefon ( pouze na ZP)

8.
Zkouška pravidelnosti

    
 Pro  zatraktivnění   bude  letos  pořadatelem  zařazena  zkouška
pravidelnosti ( ZP ) Pojede se za normálního provozu podle vloženého
rallyového itineráře. Cílem této zkoušky je projet určenou trať v určeném



čase  a  rychlostním  průměru. Čas  se  měří  s  přesností  na  desetiny
sekundy.   Odchylka je penalizována 10 tr.  body za každou započatou
sekundu ( plus i mínus) Maximum trestných bodů za ZP je 500 tb.  Start i
cíl ZP je letmý a jejich časy si určuje posádka sama.
   Soutěžící si měří čas stopkami nebo chytrým telefonem.

                                                                    9.
Harmonogram soutěže

Pátek
30.9.22 Soběšice 17:00 19:00 příjezd, prezentace a ubytování posádek

  19:00 20:00 večeře

  20:00   volný program  vysvětlení novým posádkám

1.10.22  7:00 8:00
Snídaně
přejímka a prezentace dalších posádek

  7:30 8:30 testy z pravidel silničního provozu

  8:40  rozprava k soutěži

  9:00  start 1.vozidla  do ZZ 

10:00 start 1. vozidla do  soutěže 

  11:30 13:00 dojezd do cíle soutěže

  13:00  oběd,   případně ubytování

  14:00 15:00 testy technika, zdravověda atd.

  15:00  dětské dopravní soutěže 

  17:00  vyvěšení výsledků soutěží

  18:00  slavnostní vyhlášení výsledků všech soutěží

  19:30  večeře

 20:00  společenský večer s hudbou a tancem

2.10.22  8:30  snídaně

  9:30  přebor AMKI ve střelbě ze vzduchovky

   9:30   bazén, minigolf

 
11:00
12:00

Vyhlášení výsledků střelby
Oběd, závěr , odjezd účastníků

10.
Hodnocení soutěže a protesty
Podle platných Řádů AOS. 

     11.
     Ceny

  
           První tři posádky v každé kategorii obdrží poháry. Věcné ceny
obdrží soutěžící dle možnosti pořadatele. 



 Pořadatel může podle  možností vyhodnotit  ještě další soutěže 
(nejlepší  ZZ a ZP,  nejlepší  ženská posádka,  cena útěchy atd.).  Jejich
vyhlášení proběhne při rozpravě a bude vyvěšeno  na oficiální nástěnce
soutěže.
V dětské soutěži získají děti věcné ceny.

                                    
                                                         12. 

Ubytování a stravování 
    

Centrum soutěže  včetně ubytování a stravování je  v hotelu Pod Hořicí v
Soběšicích . Hotel je plně bezbariérový včetně výtahů.
Možnost zdarma  koupání v krytém bazénu. Bazén je vybaven zařízením 
pro vozíčkáře.

                                                           Kategorie A:

Startovné, strava a ubytování pátek až neděle                              …… 900,-
Kč / osobu
Dítě do 15 let pátek až neděle                                                        …... 500,- 
Kč / dítě

                                                            Kategorie B:
Startovné, sobota oběd a večeře                                                   …… 300,- 
Kč / osobu
Dítě do 15 let – soutěže a oběd a večeře v sobotu                        …… 250,-
Kč / dítě

V případě ubytování a stravování si musí účastník kategorie B připlatit:

Příjezd v     sobotu ráno a odjezd v     neděli ráno po snídani:
Dospělý                   …… 660,- Kč / osobu
Dítě 10 až 15 let     ……. 560,- Kč / dítě
Dítě do 10 let           …… 510,- Kč / dítě 

Příjezd v     sobotu ráno a odjezd v     neděli po obědě:
Dospělý                   ……  780,- Kč / osobu
Dítě 10 až 15 let     …….  680,- Kč / dítě 
Dítě do 10 let           ……  590,- Kč / dítě 

Příjezd v     pátek a odjezd v     neděli ráno po snídani:
Dospělý                   …… 1320,- Kč / osobu
Dítě 10 až 15 let     ……. 1120,- Kč / dítě 
Dítě do 10 let           …… 1020,- Kč / dítě 

Příjezd v     pátek a odjezd v     neděli po obědě:
Dospělý                   …… 1440,- Kč / osobu
Dítě 10 až 15 let     ……. 1240,- Kč / dítě 
Dítě do 10 let           …… 1100,- Kč / dítě 



Informace: Ceny ubytování s plnou penzí nedotované pořadatelem
činí za osobu 950,- až 980,- Kč / noc a pro dítě do 10 let 810,- Kč / noc.
Poplatek za psa činí 50,- Kč / den
Startovné a ubytování je možno zaplatit současně se zaslanou 
přihláškou  předem na účet AMKI Plzeň č.: 124699597/0300. Variabilní  
symbol 162022 a do zprávy pro příjemce napište jméno jezdce.

13.
Přihlášky a požadavky na stravování a ubytování

Přihláška je součástí těchto propozic a obsahuje i požadavky na
ubytování a stravování.

Přihlášky zasílejte  na e-mailovou adresu:  amkiplzen@seznam.cz

( v časové tísni alespoň na telefon 605404513, 704043512)
Tato čísla platí i pro případné dotazy

Závazné přihlášky zasílejte včas. Počet přijatých posádek bude omezen
na 40. Při nenaplnění počtu 40 posádek je možnost přihlásit se i u

přejímky, ale nespoléhejte na to. Při přihlášce před startem vzniká riziko,
že pro vás pořadatel nebude schopen zajistit stravu a ubytování. Do

soutěže nebude přijato víc jak 40 posádek.

Uzávěrka přihlášek je pátek 16. září 2022

Bez přihlášky do tohoto termínu nebude posádka
zaregistrována!

14.
Pojištění

Podpisem přihlášky do soutěže soutěžní posádka potvrzuje, že startuje
na vlastní nebezpečí a rizika a že souhlasí s pravidly a propozicemi

vydanými pořadatelem této soutěže.
Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu na škody způsobené třetím
osobám v případě neúmyslného zavinění a na odpovědnost za škodu
způsobenou při sportovní činnosti : TREND- KOOPERATIVA a.s. pod

číslem:  5109155193





P Ř I H L Á Š K     A
na soutěž „AZIMUT HANDICAP RALLY“

konanou  30.9.- 2.10. 2022 
 

Kategorie      A,    B , 
Řidič Spolujezdec

Jméno …………………………………………………..........................................

Příjmení  ………………………………………………..........................................

Bydliště  …………………………………………………………………….................

PSČ  ………………………                                             …..............................................

e-mail: ….………………………                             ……..................................
        

Datum narození ….………………..…                      ……..........................................

Číslo OP   ……………………………                             …...............................................

*Průkaz TP, ZTP, ZTP/P …………………………

*Pohyb (berle, vozík)  …………………………

Vozidlo typ ………………..   SPZ  ……………………….
Používám ruční ovládání :           žádné brzda plyn

Další účastníci :

Dospělý  ………….. …...................................    nar.   
Děti …..................………..........................         nar:  

Děti:  ……………………………………               nar: Děti:
…………………………………………          nar: 

Požaduji  dietu (jakou)  …………………………….    pro  ……  osob
· Přijedeme  v pátek  .....  v sobotu  před startem          *

Odjedeme: sobotu večer    ...  v nedělipřed obědem …...  v neděli
po obědě
·

V ………………………………          podpis ……………………………………..

*  správné zaškrtněte


