
PRAŽSKÁ VETERAN RALLYE 
VZPOMÍNKOVÁ JÍZDA JIŘÍHO KRISTIÁNA LOBKOWICZE 

21. – 22. 5. 2022 
XXXXIV. ročník 

Pořádá Veteran Car Club Praha, člen federace klubu historických vozidel 

 

 

PROPOZICE 
 

KODEX AKCE 

Akce je pořádána v souladu s Kodexem soutěžních disciplín VCC. Jede se na otevřených 

komunikacích při dodržení pravidel silničního provozu. Řidiči musí být po dobu jízdy vybaveni 

platnými doklady vozidla a přiděleným startovním číslem umístěným na přední části vozidla. 

Posádka se účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřijímá vůči účastníkům jízdy zodpovědnost 

za škody na zdraví či majetku. Posádky jsou povinny dodržovat pokyny pořadatelů, propozice jízdy 

a respektovat pravidla bezpečnosti silničního provozu. 

 

STARTOVNÉ 

Doklad o zaplacení je nutno předložit při přejímce vozidla. 
 
 

Startovné zahrnuje občerstvení a stravu v průběhu celého závodu, věcné ceny, pořadatelské a 
organizační zajištění akce. 
 
PROGRAM 
 

Sobota 21. 5. 2022 
8.00 - 8.45  Přejímka vozidel Chvalská tvrz, Na Chvalské tvrzi 858, 193 00 Praha 9 – Horní 

Počernice. 
 
9.00 Rozprava s jezdci 

9.30  START I. etapa Praha – Zruč nad Sázavou 
Vozidla budou startovat v pořadí daném startovními čísly. Na trať budou 
pouštěna po jedné minutě. 

 
12.00   Oběd a výstava vozidel ve Zručském dvoře 

12.45  Rozprava s jezdci 

13.00  Jízda pravidelnosti 

15.00  Prohlídka vodáckého muzea, volný program - možná prohlídka zámku, návštěva 

nedaleké rozhledny atd., přejezd do Sport Hotelu Kácov 

18.30  Večeře, společný večer 



 
Neděle 22. 5. 2022  
 
Vzpomínková jízda Jiřího Kristiána Lobkowicze 
 
9.30  Start Sport hotel Kácov 
 
13.00 Zámek Mělník - oběd, prohlídka zámku 

15.00 Vyhlášení výsledků, předání cen, oficiální zakončení akce 

 
Časy mohou být dle potřeby pořadatelem upraveny. Čas přejímky a startu do první etapy je 

však definitivní.  

 

PRŮBĚH JÍZDY A HODNOCENÍ 

 

Přejímka: 

Vozidla musí být k technické a organizační přejímce přistavena v provozuschopném stavu. 

Pořadatel má právo, v případě vážných technických závad, vozidlo vyloučit. Soutěžní posádku tvoří 

po celou dobu jízdy osoby zapsané ve startovní listině, případnou změnu je nutné nahlásit 

pořadateli u přejímky.  

 

Při přejímce vozidla je nutné předložit: 

• řidičský průkaz 

• doklad o zaplaceném povinném ručení 

• Osvědčení o registraci vozidla s platnou STK, nebo Průkaz historického vozidla   

s platnou testací 

• doklad o zaplacení startovného 

 

Označení účastníků: 

Při přejímce každý člen posádky obdrží označení účastníka závodu. Toto označení 

opravňuje ke vstupu do prostor vyhrazených pro účely akce. Označení slouží též 

k prokázání nároku na občerstvení a stravování. Z výše uvedených důvodů je nutné mít 

označení po dobu trvání akce.  

 

Označení vozidel: 

Každé vozidlo má startovní číslo přidělené pořadatelem na přední část vozidla. Posádka je 

povinna mít vozidlo označené startovními čísly po celou dobu jízdy. Neoznačené vozidlo 

nebude hodnoceno. Startovními čísly se řídí i pořadí vozidel na startu. 

 

Jízda: 

Jízda se jede na dvě etapy s vloženou jízdou pravidelnosti. Trať je vedena mimo rychlostní 

komunikace. Jede se za plného silničního provozu dle itineráře, který obdrží posádka při 

přejímce vozidla. 

 

Měřené úseky: 

V rámci jízdy proběhne jízda pravidelnosti. O pravidlech organizaci a způsobu hodnocení 

budou jezdci informováni při rozpravě před jízdou pravidelnosti.  

 



Při soutěži je povoleno používat ukazatel okamžité rychlosti (tachometr), který je součástí 

historického vozidla a stopky (mechanické, elektronické). Kromě uvedeného není povoleno 

používat jiná zařízení, aplikace apod. Spoléháme na sportovního ducha a smysl pro Fair 

Play, v jejichž jménu nebudou účastníci používat jiné než povolené prostředky. 

 

Hodnocení: 

Pořadí bude stanoveno podle nejlepšího dosaženého výsledku hodnocených kritérií, 

zkoušek. 

 

Tři nejlépe umístění jezdci věcné ceny, nejlépe umístěný jezdec získá putovní pohár. 

Všichni účastníci získají upomínkovou plaketu. 

 

Protesty: 

Pořadatel přijímá protesty proti složené záloze 2000,- Kč, která v případě, že se 

protest ukáže jako neoprávněný, nebo neprokazatelný, záloha v plné výši propadá. 

Proti rozhodnutí pořadatele není odvolání.  

 

POŘADATEL JÍZDY 

Veteran Car Club Praha, z.s. 

 

ORGANIZÁTOR JÍZDY 

Tomáš Hušek    +420 777 964 592  


