ÚAMK – AMK HLUČÍN – Automotoklub, Celní 4, 748 01 HLUČÍN

5. září 2020
II. Hlučínská krmášová jízda veteránů
Společná projížďka historických vozidel.
Délka tratě do 45 km se zastávkami na zajímavých místech.

PROPOZICE
Pořadatel:

ÚAMK – AMK HLUČÍN - Automotoklub

Místo konání:

Hlučín a okolí

Termín:

5. září 2020

Ředitelství soutěže:
ředitel soutěže
zástupce ředitele soutěže
hlavní pořadatel
vedoucí tratě
vedoucí depa
pokladna

Pavel TKAČÍK
Pavel CHLEBIŠ
Jindřich MACHÁLEK
Roman CZYŽ
Lumír HRUBÝ
Markéta TKAČÍKOVÁ

777 288 349
604 541 720
606 746 160
603 201 314
603 449 504
777 404 098

pohotovostní vozidlo

Martin TKAČÍK

777 704 096

Harmonogram:

08:30 - 09:30 prezence - sportovní a rekreační areál Hlučín
penzion Rodos, příjezd z ulice Celní
(hlavní vjezd do areálu bude označen šipkami)
09:45 – 10:00 rozprava, upřesnění propozic
10:00
přesun na Mírové náměstí v Hlučíně – oficiální start
15:00 – 15:30 návrat do cíle (v místě startu), plnění prvků (v prostoru
areálu), oběd
16:30
vyhlášení výsledků, předání pohárů a odměn.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu v závislosti na počtu soutěžících a
povětrnostních podmínkách.

Vypsané třídy :
Auto, Moto - A1, M1 do roku výroby 1945
A2, M2 od roku výroby 1946 do 1990
VT (vložená třída) – motocykly členů a hostů našeho klubu
Podmínky účasti:
Soutěže se může zúčastnit jezdec splňující následující podmínky:
Stroj - platná RZ (SPZ), zaplacené zákonné pojištění pro rok 2020.
Jezdec – platný řidičský průkaz, občanský průkaz nebo cestovní pas.
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže vozidla, která neodpovídají základní
definici o historickém vozidle a věkově nespadají do vypsaných tříd (mimo vozidla VT členů
a hostů AMK Hlučín).
Startovné:
Spolujezdec:
Limit počtu startujících:

vozidlo, osoba
osoba
100 vozidel

200,- Kč
100,- Kč.

Startovné bude použito na ceny pro vítěze, snídaně, oběd a občerstvení na trati, úhrady za
parkovné a sportoviště pro účastníka a jednoho spolujezdce.

Hodnocení:
Hodnocen bude ten, kdo splní prvky na všech zastávkách a získá největší počet bodů (za neprojetí
průjezdní kontrolou nebo nesplnění soutěžních prvků budou body odečítány).
Cenami budou odměněni první tři jezdci ve třídách A1 , M1 , A2 , M2 , VT.
Další ceny budou uděleny na základě požadavků dárců a sponzorů.
Závěrečná ustanovení:
Každý jezdec se zúčastňuje soutěže na vlastní nebezpečí. Zavazuje se uhradit všechny škody
způsobené v průběhu soutěže jím, nebo členy jeho doprovodu. Je povinen řídit se pokyny
pořadatelů a prováděcích směrnic, které obdrží při přejímce.
Upozorňujeme, že se soutěž koná za normálního silničního provozu, a proto je nutno
dodržovat pravidla silničního provozu, dbát zvýšené opatrnosti, zejména v místech zastávek
nebo v případě hledání ztraceného směru, či řešení vzniklého technického problému.
Trasa soutěže je velice jednoduchá a navíc každý účastník obdrží mapku. Mapa určuje místa
zastávek. Je nutno dodržovat časový harmonogram na jednotlivých zastávkách.
V případě nepojízdnosti Vašeho vozidla volejte ředitele soutěže na tel. č.: 777288349 a bude Vám
vyslána technická pomoc, která zajistí buď převoz, nebo odtažení vozidla do místa startu/cíle.

Upozornění: po naplnění limitu 100 účastníků včasnými přihláškami, nebude možné doplnit další
účastníky. Pokud nebude počet přihlášek naplněn, lze se prezentovat přímo na startu s časovým
předstihem 1hod. před společným odjezdem na náměstí, tj. do 9:00 hod.
Podrobnější informace budou na rozpravě před startem.
Těším se na setkání s Vámi
Spokojenou pohodu a potěšení z jízdy Vám přeje
Pavel Tkačík – ředitel soutěže a předseda klubu historických vozidel při AMK Hlučín.

Vaši přihlášku zašlete laskavě do 21. srpna 2020 na adresu:
Pavel Tkačík
AMK HLUČÍN – Automotoklub
ul. Celní 4
748 01 Hlučín
Tel.: +420 777 288 349
nebo
Email: modpav@seznam.cz
: amk.hlucin@seznam.cz
WEB: www.amkhlucin.cz
Schvalovací doložka:
Propozice byly schváleny na výborové schůzi AMK Hlučín dne 13. července 2020.

