
PODŘIPSKÁ ZABÍJAČKA 2023 
 

Automobilová orientační soutěž pro začínající posádky a zájemce o tento sport. 
 

Propozice soutěže 
 
Datum a místo konání soutěže: 21. ledna 2023 v oblasti Podřipska 
Zahájení a start: Restaurace Na Střelnici (= RNS), Samota 501, 41301 Roudnice nad Labem 
GPS 50.4160692 N, 14.2769336 E 
Cíl a ukončení: Sportovní areál Horní Počaply (= SAHP), 277 03 Horní Počaply 264 
GPS 50.4212689 N, 14.3978042 E 
 
Pořadatel: 
Asociace TOM ČR, TOM 19180 Prachová, Hrušovany 
 
Cíl a poslání soutěže: 
Základním posláním soutěže je přispět ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a k posílení 
vzájemné slušnosti a ohleduplnosti všech účastníků silničního provozu, zdokonalit orientační 
schopnosti a koordinaci činností při práci s mapou, orientací v terénu a používání GPS navigace 
současně, znalost dopravních předpisů, jezdeckou zručnost a dodržování pravidel silničního 
provozu a současně seznámení začínajících posádek s problematikou a zákonitostmi orientační 
jízdy jednoduchou formou v soutěžní atmosféře. 
 
Program a časový harmonogram soutěže: 
09:00 - 09:30 přejímka posádek náborové soutěže (RNS) 
09:30 - 10:00 rozprava náborové soutěže (RNS) 
10:15    start první posádky náborové soutěže do orient. jízdy 
13:00   přepokládaný dojezd posledního vozidla včetně časového limitu (SAHP) 
13:00 - 14:00 jízda zručnosti (místo bude upřesněno)  
14:00 - 15:00 oběd pro posádky náborové soutěže (SAHP) 
15:00   vyvěšení výsledků náborové soutěže (SAHP) 
15:30   vyhlášení výsledků náborové soutěže (SAHP) 
 
Účast v soutěži: 
Soutěže se může zúčastnit dvou – nebo vícečlenná posádka. Řidič (-ka) s platným řidičským 
průkazem, spolujezdec – navigátor musí být starší 12 let. Vozidlo může být obsazeno ještě 
dalšími spolujezdci. Osobní automobily odpovídající platným vyhláškám a pravidlům o provozu 
motorových vozidel. Vozidla musí být po celou dobu trvání soutěže označena startovními čísly, 
připevněnými na dveřích vozidla. Magnetická startovní čísla zapůjčí pořadatel a soutěžící je 
obdrží u přejímky. 
Mapové podklady a itineráře pro soutěž dodá pořadatel.  
Doporučené pomůcky: tvrdá podložka pod mapu, pravítko/měřítko, pauzák, psací potřeby vč. 
bar. zvýrazňovačů a fixů. 
 
Přihlášky: 
Formulář on-line přihlášky je umístěn na webu http://aoscz.info/prihlasky22.php. Uzávěrka 
přihlášek je 13. ledna 2023. Doplňující dotazy směřujte na e-mail vithrzan@gmail.com . 
 
Startovné a vklad: 
Startovné je stanoveno na 300 Kč/posádka. Startovné je určeno na úhradu nákladů na přípravu 
a pořádání soutěže a zajištění souvisejících služeb. 
Vklad je stanoven na 350 Kč/2-členná posádka. Z vkladu je hrazeno stravování – oběd v místě 
cíle po dojezdu (SAHP). V případě dalšího člena posádky je zvýšení vkladu 170 Kč/os. 
Startovné spolu s vkladem je splatné nejpozději do data uzávěrky přihlášek na účet č. 240 484 
390 / 0300.  Výjimečně, po předchozí dohodě, hotově při přejímce.   
Pozn.: V místě přejímky před startem (RNS) je možnost občerstvení (nápoje, jednoduchá teplá 
jídla). Toto si posádky hradí samy. 



 
Ceny : 
První tři posádky budou odměněny Zabíjačkovými poháry. Další věcné ceny dle možností 
pořadatelů a štědrosti případných sponzorů. 
 
Závěrečná ustanovení: 
Soutěž se koná za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat ustanovení 
Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a ostatních příslušných 
předpisů. Řidič odpovídá za to, že technický stav vozidla vyhovuje Zákonu č. 56/2001 Sb. o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v plném znění.  
Všichni účastníci jsou povinni během soutěže se řídit platnými řády AOS, včetně všech vydaných 
doplňků, zachovávat bezpečnostní opatření a dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích.  
Každý účastník startuje na vlastní náklady. Pořadatel nezabezpečuje pojištění posádky. 
Podáním přihlášky se soutěžící zavazuje nahradit škody způsobené během soutěže (od 
okamžiku prezence do vyhlášení výsledků) osobám třetím nebo pořadateli. Pořadatel si 
vyhrazuje právo umístit na vozidla soutěžících reklamní materiály sponzorů. Po dobu soutěže 
(tj. od startu první posádky do dojezdu poslední posádky do cíle) je zakázáno používat mobilní 
telefony či jiné prostředky komunikace. Porušení zákazu bude považováno za nesportovní 
chování a bude rozhodčím hodnoceno TB (toto omezení se nevztahuje na nouzové volání při 
dopravní nehodě apod.). 
Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění a upřesnění údajů uvedených v propozicích. Změny 
budou oznámeny nejpozději při rozpravě. 
 
Hrušovany, dne 12. 12. 2022      Ředitel soutěže Jaroslav Marek 
 
 
 


