
 

 

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

 

 

 
 

 

3. září 2022 
 

IV. Hlučínská krmášová jízda veteránů 
 

 Společná projížďka historických vozidel s možností výběru 

délky tratě: kratší cca 45 km, delší cca 70 km.  

 



  

     

           

 
 

 

PROPOZICE 
 

 

 
Pořadatel:  ÚAMK – AMK HLUČÍN - Automotoklub  

                                

Místo konání: Hlučín a okolí 

 

Termín:     3. září  2022 

 

 

Ředitelství:  

ředitel akce   Pavel TKAČÍK  777 288 349 

zástupce ředitele  Pavel CHLEBIŠ  604 541 720 

hlavní pořadatel  Marek BUKAČ   604 865 135 

vedoucí tratě   Roman CZYŽ  604 201 314 

vedoucí depa   Radek CZYŽ              777 438 789 

pokladna   Markéta TKAČÍKOVÁ 777 404 098 

 

pohotovostní vozidlo  Martin TKAČÍK  777 704 096 

 

 

Harmonogram:  

07:30 - 10:00   prezence + přejímka vozidel – Mírové náměstí Hlučín 

(vjezd na náměstí od Ostravy a Opavy  bude označen šipkami)  

10:30 – 10:45   rozprava, upřesnění propozic 

11:00 – 11:15  odjezd z hlučínského náměstí formou spanilé jízdy na delší trasu 

11:15 – 11:30  odjezd z hlučínského náměstí formou spanilé jízdy na kratší trasu  

12:30 -  14:30 oběd na zastávce (D. Benešov – KRAVÍN) 

13:00 – 14:30  plnění soutěžních prvků 

14:30 – 15:00  předpokládaný příjezd účastníků na Mírové náměstí v Hlučíně 

15:30 – 16:00  předání pohárů a věcných odměn sponzorů 

16:00   odjezd účastníků 

 

                                                

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu v závislosti na počtu účastníků a 

povětrnostních podmínkách. 

 

 

 



 

 

 

Vypsané třídy : 

 

 Auto, Moto - A1, M1 do roku výroby   1945  

                       A2, M2 od roku výroby   1946 do 1992 

                            

Podmínky účasti:   

 

Akce se může zúčastnit jezdec splňující následující podmínky: 

 

Stroj -   platná  RZ (SPZ), zaplacené zákonné pojištění pro rok 2022. 

 

Jezdec – platný řidičský průkaz, občanský průkaz nebo cestovní pas. 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout na akci vozidla, která neodpovídají základní 

definici o historickém vozidle a věkově nespadají do vypsaných tříd. 

 

 

Startovné:                              vozidlo, osoba  300,- Kč    

Spolujezdec:                                         osoba                      200,- Kč.  

 

Limit počtu startujících:        100 vozidel 

Limit spolujezdce s výhodou, je maximálně  1 osoba na vozidlo. 

Zahrnuje snídani, občerstvení na trati, oběd. 

 

                                      

Startovné bude použito na ceny pro vítěze, snídaně, oběd a občerstvení na trati, 

 

úhrady za parkovné pro každého účastníka a jednoho spolujezdce. 

 

 

Hodnocení:  

 

Vítězové jednotlivých kategorií budou vybráni na základě hodnocení odborné a fundované komise, 

dle výběru atraktivnosti účastníků (vzdálenost, dobově krojovaní, nejstarší, atd.)  

 

Poháry a věcnými cenami budou odměněni první tři jezdci ve třídách  A1 , M1 , A2 , M2.  

 

Ostatní účastníci krmášové jízdy budou ocenění pamětními listy, upomínkovými předměty 

a cenami dle možností pořadatele a štědrosti sponzorů. 

 

Závěrečná ustanovení:  

 

Upozorňujeme, že akce se koná za normálního silničního provozu, a proto je nutno dbát 

zvýšené opatrnosti, zejména v místech zastávek či řešení vzniklého technického problému. 

 

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. 

S trasou spanilé jízdy a průjezdními místy se účastník může seznámit na info tabuli v místě 

prezence. Výběr trasy (kratší cca 45 km nebo delší cca 70 km) si účastník vybere dle svých 

možností a technických podmínek svého vozidla. 

V případě nepojízdnosti Vašeho vozidla volejte ředitele soutěže na tel. č.: 777 288 349 a bude Vám 

vyslána technická pomoc, která zajistí buď převoz nebo odtažení vozidla do místa startu/cíle. 



 

 

 

 

Upozornění:  Vjezd do startu a cíle na Mírové náměstí bude pouze pro registrované účastníky.  

Registrace bude kontrolována před vjezdem do depa. Po naplnění limitu 100 účastníků včasnými 

přihláškami, nebude možné doplnit další. Pokud nebude počet přihlášek naplněn, lze se prezentovat 

přímo na startu s časovým předstihem  nejméně 1,5  hod. před startem.  

 

 

Přihlášky (registrace): 

 

Přihlášky a propozice jsou umístěny na stránkách AMK Hlučín:   www.amkhlucin.cz 

 

Přihlášku zašlete laskavě do 15. srpna 2022: 

 

E-mailem na adresu:       modpav@seznam.cz     nebo     amk.hlucin@seznam.cz   

 

Nebo poštou na adresu: AMK HLUČÍN 

    Pavel Tkačík 

    Celní 1486/4 

    748 01   Hlučín 

 

Registrovat se lze i osobně na prodejně GASS EKO Ostravská 16a, Hlučín, 

kde bude orientační info tabule s možností vyzvednutí a podání přihlášky. 

Otvírací doba je: Po – Pá  od 7:00 hod do 16:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod do 12:00 hod. 

 

Vaše přihlášky budou potvrzeny pořadatelem. 

Foto i z dřívějších ročníků lze zhlédnout na stránkách AMK Hlučín:    

www.amkhlucin.cz  sekce fotogalerie. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

Spokojenou pohodu a potěšení z jízdy Vám přeje  

Pavel Tkačík – ředitel akce a předseda klubu historických vozidel při AMK Hlučín.  

 
 

Schvalovací doložka: 

 

Propozice byly schváleny na výborové schůzi AMK Hlučín dne 20.6.2022. 
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