PROPOZICE SOUTĚŽE HISTORICKÝCH VOZIDEL

31. KOLÍNSKÁ PLAKETOVÁ JÍZDA
soutěž se koná v sobotu 20. června 2015
Pořadatel: VETERAN CAR CLUB KOLÍN (člen AKHV – ÚAMK), ve spolupráci s městem Kolín
Pořadatelský sbor:

ředitel soutěže
hlavní pořadatel, organizátor
sekretariát
pokladna
vedoucí tratě
přejímka strojů, parkoviště
hlavní rozhodčí

: František CHALUPA, Ing.
: Jiří DIBELKA jun.
: Jan VRANÝ
: Jiří DIBELKA sen.
: Miloš BRODSKÝ
: Jan HRON sen.
: Miloš DIBELKA

Účel akce: Seznámení široké veřejnosti a především mládeže s historií nejen československého motorismu.
Ukázka dovednosti našich předků, práce sběratelů historické techniky a činnosti VCC Kolín.
Účast: Soutěže se mohou zúčastnit motocykly a automobily dle řádu VCC, kategorií A – F, do roku výroby
1970. Mladší po dohodě s pořadatelem. Všechna vozidla musí být řádně otestována, musí mít
všechny náležitosti včetně registrační značky (RZ) nebo zvláštní registrační značky (ZRZ trvale
manipulační) se zaplaceným povinným ručením. Maximální počet vozidel přijatých do soutěže je 70.

PŘIHLÁŠKY: hlavní pořadatel - Jiří DIBELKA jun.; Pražská 947; 280 02 KOLÍN II
E–mail: dibelka@boudamuseum.com ; telefon: 605 770 734

Startovné: do roku 1945 automobil, řidič – ZDARMA
od roku 1945 automobil, řidič – 400,- Kč
spolujezdec – 200,- Kč
každá další osoba – 200,- Kč

motocykl, jezdec – ZDARMA
motocykl, jezdec – 400,- Kč
doprovod – 200,- Kč
děti – jednotné startovné 100,- Kč

(v ceně startovného je zahrnuta pamětní plaketa, foto, vstupné, večeře, příspěvek na ceny a spol. večer s hudbou)

Přejímka vozidel: Proběhne v sobotu 20. června 2015 od 8.00 do 10.00 hodin na Karlově náměstí v Kolíně.
Zde proběhne výstava vozidel a rovněž i start soutěže. Přejímka bude formální a vizuální –
s kontrolou dokladů RZ (ZRZ) a povinného ručení. Za technický stav vozidla odpovídá sám jezdec.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit ke startu a do soutěže vozidlo, u kterého nesouhlasí údaje
z přihlášky (RZ – povinné ručení – stav) a to bez nároku na vrácení vkladu za startovné.
Všichni soutěžící obdrží u přejímky startovní čísla, pro automobily magnetická a pro motocykly
látková. Soutěžící si obdržená čísla umístí na své stroje, které pak zaparkují podle pokynů pořadatelů
na plochu náměstí za účelem výstavy. Doprovodná a pomocná vozidla budou zaparkována mimo, na
jiném, pořadatelem určeném místě. Všechna startovní čísla musí být v cíli v Kolíně vrácena zpět
pořadatelům! Pamětní plaketa bude účastníkům vydávána výměnou za vrácené startovní číslo! Za
ztrátu či nevrácení tohoto čísla bude vybírána pokuta 300,-Kč.
Soutěž: Jedná se o výletní jízdu s časovým limitem na každou etapu. Jízda je spojena s plněním úkolů na trati,
jízdou pravidelnosti a je zpestřena návštěvou Polabského národopisného muzea a Moto & velo
muzea v Přerově nad Labem.

Trať soutěže: Je vedena po silnicích I., II. a III. třídy na Kolínsku a Poděbradsku za běžného silničního provozu.
Soutěž je dvouetapová. První etapa startuje v Kolíně na Karlově náměstí, cílem I.etapy je pro letošek
Přerov nad Labem. O přestávce mezi etapami bude i přestávka na oběd a občerstvení (toto není
zahrnuto v ceně startovného) - po loňských kladných ohlasech je v jednání opět občerstvení
zajišťované dobovou polní kuchyní. Druhá etapa startuje z Přerova n.L. a její cíl je na Karlově náměstí
v Kolíně. Každá z etap měří cca 38 km a pro každou z nich bude předepsán daný časový limit, jehož
překročení bude znamenat zisk trestných bodů.
Hodnocení: vozidla jsou rozdělena do kategorií:
A1 automobily do roku výroby 1945
A2 automobily do roku výrobu 1970
A3 kategorie WATRBURG

M1 motocykly do roku výroby 1945
M2 motocykly do roku výroby 1970

Hodnotí se první tři místa v každé kategorii a celkový absolutní vítěz, rovněž též nejlepší žena za
volantem a nejstarší zúčastněný stroj.
Hodnocení bude provedeno podle celkového součtu všech trestných bodů. V případě rovnosti
trestných bodů rozhoduje nejprve stáří vozidla a event. pak nižší obsah motoru.
Bodové hodnocení: vynechání úkolu nebo kontroly
: 100 trestných bodů
chybná odpověď nebo nesplnění úkolu: 20 trestných bodů
překročení časového limitu
: 10 trestných bodů za každou započatou minutu
Protesty: jsou přijímány dle platných řádů, podloženy vkladem 500,-Kč. V případě neuznaného protestu vklad
propadá pořadateli.
Časový plán dne: sobota 20. června 2015
8.00 – 10.00 přejímka vozidel – Kolín, Karlovo náměstí
9.00 – 10.45 výstava vozidel + program – Kolín, Karlovo náměstí
10.45
rozprava s jezdci
11.30 – 12.30 start I.etapy
12.30 – 15.30 program pro účastníky – návštěva skanzenu lidových staveb a Moto & velo
muzea v Přerově nad Labem, přestávka na oběd (oběd není součástí startovného)
15.00 – 16.00 start II.etapy, Přerov nad Labem
16.30 – 17.30 dojezd do cíle – Kolín, Karlovo náměstí – výstava vozidel
18.00
večeře a společenský večer s hudbou
19.00 – 19.30 vyhodnocení soutěže, předání cen, pokračování společenského večera
Závěrečná ustanovení: Jízdy se každý soutěžící účastní na své vlastní nebezpečí a ve své režii. Podpisem
přihlášky se soutěžící vůči pořadateli vzdává všech náhrad při eventuelně vzniklých škodách na zdraví a
majetku jeho samotného, jakožto i dalším osobám jím způsobených. Dále si pořadatel vyhrazuje právo
na použití fotografií z této soutěže pro účely propagace klubu nebo této soutěže.

Všichni pořadatelé a členové VCC Kolín se těší na Vaši účast, přejí příjemný zážitek
a pokud možno co nejklidnější jízdu, jakožto i hodně štěstí!

Důležité telefony: hlavní pořadatel – 605 770 734
technická pomoc, odtah – 606 471 239
Změny propozic jsou vyhrazeny!!!

