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Propozice mototoristické soutěže 

Revival Rallye Úslava 

Soutěž se jede jako klubová akce RKHA v AČR 

1. Pořadatel: 

RKHA v AČR, Komenského 5, 323 00 Plzeň 

2. Organizační výbor, činovníci 

Ředitel závodu – Šipla Miloslav 

Technický komisař – Vrba Jiří 

Organizační tajemník – Mašek Stanislav Josef  

Styk se soutěžícími – Kolář Václav 

Administrativa, výsledky – Krobová Irena  

Hlavní časoměřič – Vogeltanz Josef 

Trať, itinerář – Mašek Zdeněk 

3. Program podniku 

Pátek 11. 10. 2019 

17:00 do 19:00 - Administrativní přejímka (dobrovolná) 

Sobota 12. 10. 2019 

7:30 až 8:30 - Administrativní přejímka (zbytek) 

10:00 - Slavnostní zahájení, rozprava 

10:30 - Start soutěže do 1. etapy 1. vozidlo 

11:50 - Cíl 1. etapy 1. Vozidlo 

14:00 - Start do 2. etapy 1. vozidlo 

15:00 - Cíl 2. etapy 1. Vozidlo 

  17:30 - Vyvěšení předběžných výsledků 

18:00 - Vyhlášení výsledků 
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4. Oficiální vývěska soutěže 

Veškerá oznámení a rozhodnutí, stejně jako výsledky, budou zveřejňovány na oficiální 

vývěskové tabuli, která je umístěna v prostoru radnice Blovice na nám. TGM. 

5. Všeobecná ustanovení 

5.1. Soutěž je pořádána jako klubová akce  

5.2. Podáním přihlášky se účastníci zavazují podřídit ZÚ soutěže 

5.3. Každý účastník je sám zodpovědný za technický stav vozidla a řádné pojištění 

5.4. Každý účastník se zavazuje dodržovat dopravní předpisy  

5.5. Pořadatel si vyhrazuje právo změny organizace tohoto podniku z důvodu vyšší   

       moci, případně odvolání podniku z velmi vážných důvodů. 

6. Trať 

Silnice I., II. a III. třídy a místní komunikace v okolí Blovic a soutěž se jede za 

normálního silničního provozu. 

Itinerář a jízdní výkaz budou předány při administrativní přejímce 

 Délka tratě: 

• I. Etapa 55 km 

• II. Etapa 76 km 

Na trati je 8 tzv. zkoušek pravidelnosti, tj. dodržování předepsaného jízdního průměru 

v daném úseku a 1 slalom jízdy na uzavřené trati.  

7. Kontrola dodržování dopravních předpisů  

- Nezastavení na dopravní značce STOP      100 sec 

- Přejetí plné čáry na silnici I. třídy      100 sec 

- Projetí křižovatky, žel. přejezdu na červenou     500 sec 

- Překročení povolené rychlosti za každý + 1 km nad limit …  penalizace v čase  

10 sec/+1 

- Překročení rychlosti o 30 km/hod nad limit …    diskvalifikace 
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8. Přijaté vozy 

Soutěž je vypsána pro kategorie bez rozlišení obsahu: 

- pro cestovní vozy do roku výroby 1975 

- pro cestovní vozy do roku výroby 1985 

- ostatní  

 

9.  Vklad 

Vklad do soutěže je stanoven na  2 100 Kč za posádku 

10.  Odpovědnost a pojištění 

Každý účastník jede na svou vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá veškerou 

odpovědnost, vůči soutěžícím, jezdcům a osobám třetím. Každý soutěžící a řidič je 

plně odpovědný za své pojištění. 

11. Administrativní přejímka 

Administrativní přejímka se koná v čase stanoveném dle programu podniku v prostoru 

radnice Blovice. Řidič vyplní prohlášení a předloží doklad o platném povinném ručení 

a malý technický průkaz. 

12. Technická přejímka 

Namátková kontrola během celé akce.  

13. Klasifikace a výsledky 

Jezdci v jednotlivých kategoriích budou vyhodnoceni dle nejmenšího počtu trestných 

bodů dosažených v součtu zkoušek a penalizací. 

14. Schválení 

Propozice byly schváleny výborem RKHA v AČR dne 16. 8. 2019 

 

 

 

Šipla Miloslav 
ředitel soutěže 

 


