31. SRAZ HISTORICKÝCH VOZIDEL
5. července 2022
Klub veteránů Velká Polom pořádá, v rámci srazu, již tradiční dopravní soutěž historických
automobilů a motocyklů se startem a cílem ve Velké Polomi, jejíž součástí bude i plnění různých
úkolů v průjezdních kontrolách (PK) rozmístěných po trase soutěže. Snahou pořadatelů je zajistit
pokud možno stejné podmínky pro všechny soutěžící. Po zkušenostech z předchozích ročníků,
a zejména v rámci zaručení objektivity, vás žádáme, abyste po pořadatelích nepožadovali
výsledky z jednotlivých PK bezprostředně po vykonání úkolu na stanovišti. Všechny
výsledky a správné odpovědi se dozvíte v cíli, po skončení soutěže. Děkujeme za
pochopení.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
Motocykl:

M1 - do roku výroby 1945
M2 - od roku výroby 1946 do roku výroby 1963
M3 - od roku výroby 1964 do roku výroby 1981

Automobil:

A1 - do roku výroby 1945
A2 - od roku výroby 1946 do roku výroby 1963
A3 - od roku výroby 1964 do roku výroby 1981

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže vozidla, která neodpovídají
základní definici o historickém vozidle a svým stářím nenáleží do žádné soutěžní kategorie.
Případné výjimky vyplývající z unikátnosti vozidla (např. mladší než 1981, ale málo
vyrobených kusů) uděluje ředitel soutěže.

STARTOVNÉ:

250,- Kč za vozidlo

Startovné zahrnuje jeden teplý nápoj a drobnou snídani pro každého člena osádky vozidla,
dále je v ceně startovného zahrnuta jedna porce oběda. Další porci oběda lze po dohodě (čas
bude upřesněn) zakoupit v místě startu. Cena bude upřesněna. Počet porcí jídla je přísně
limitován možnostmi kuchyně a počtem přihlášených účastníků srazu – nelze si tedy nárokovat
dokoupení dalších porcí oběda pro všechny případné členy osádek.

Čas výdeje snídaně: 08:00 – 10:00
Čas výdeje oběda: 12:00 – 15:00

HODNOCENÍ SOUTĚŽÍCÍCH:
Hodnocen bude každý přihlášený řidič vozidla, který při startu na trať soutěže odevzdá
vyplněný vědomostní test a po trase projede všemi průjezdními kontrolami, kde se zúčastní plnění
soutěžních disciplín. Rozhodujícím kritériem hodnocení soutěže je součet všech dosažených
bodů. Vyhrává účastník s nejvyšším počtem bodů v dané kategorii (A1, A2, A3, M1, M2, M3).
Při shodném počtu bodů účastníků je rozhodujícím kriteriem stáří přihlášeného vozidla, při
shodném roku výroby vozidla je rozhodující věk řidiče (tzv. „od nejstaršího“).
Cenami budou odměněni vždy první tři jezdci v uvedených soutěžních kategoriích. Dále
budou oceněni soutěžící v tzv. doprovodných kategoriích (např. nejstarší auto, nejstarší moto,
nejstarší účastník, nejmladší účastník, nejúspěšnější žena, dobové oblečení apod.) Tyto
doprovodné kategorie budou stanoveny a upřesněny realizačním týmem soutěže v
závislosti na počtu účastníků a jsou určeny pro všechny přihlášené jezdce.
!!! SOUTĚŽ BUDE PROBÍHAT ZA BĚŽNÉHO SILNIČNÍHO PROVOZU !!!

