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10.00 Datum: Čas: 

    
Předmět: PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ č. 1 Č. dokumentu.:  1.1 

    
Od: Ředitel závodu do vrchu Počet stran: 2 

    
Komu: Všem soutěžícím / jezdcům Přílohy:  

 
Doplnění - oprava - změna zvláštních ustanovení 
 

Mistrovství Slovenska v závodech do vrchu 
Mezinárodní mistrovství Slovenska v závodech do vrchu 

Mezinárodní závod o pohár Města Šternberka 

1. ORGANIZACE 
Podnik bude pořádán v souladu s ustanoveními: 
- národních sportovních řádů SAMŠ pro Mistrovství Slovenska v závodech do vrchu 
- národních sportovních řádů SAMŠ pro Mezinárodní mistrovství Slovenska v závodech do vrchu 

2. SPECIFICKÉ INFORMACE 

2.5 Charakteristika závodu 
 Klasifikace jezdců bude sestavena podle nejrychlejšího dosaženého času z vypsaného počtu jízd 
 Konečná klasifikace jezdců MČR ZAV, MČR ZAV-HA a ČT ZAV bude sestavena podle nejrychlejšího 

dosaženého času z vypsaného počtu závodních jízd. 
 Konečná klasifikace jezdců Mezinárodní mistrovství Slovenska v závodech do vrchu bude sestavena 

dle NSŘ SAMŠ pro Mezinárodní mistrovství Slovenska v závodech do vrchu (součet vypsaných 
závodních jízd). 

 Konečná klasifikace jezdců Mistrovství Zóny střední Evropy v závodech do vrchu historických 
automobilů bude sestavena dle předpisu pro zónu Střední Evropy historických vozidel (součet 
vypsaných závodních jízd). 

 Absolutní konečná klasifikace jezdců závodu do vrchu bude sestavena podle nejrychlejšího 
dosaženého času z vypsaného počtu závodních jízd. 

2.6 Přihlášky: 
Zahájení přijímání přihlášek 01/04/2021 
Uzávěrka přihlášek: 16/04/2021 14/04/2021 

(čas: 23.59)  (čas: 24.00) 

2.14 Umístění oficiální vývěsky 
Pouze elektronická vývěska 
Místo: Ředitelství a PZS 

Aplikace Sportity 

3. POVOLENÁ VOZIDLA 
3.1 Mistrovství ČR 
Vozidla budou rozdělena do jednotlivých divizí, skupin a tříd podle čl. 1.2.2 a 1.2.3 kap. G NSŘ. 
Skupina 5 Třída 5a 159 - 199 
 Třída 5b 200 a více 

…………………. 
3.4 Mezinárodní mistrovství Slovenska 
Vozidla budou rozdělena do jednotlivých objemových tříd podle Mezinárodních sportovních řádů SAMŠ.  
3.5 Mistrovství Zóny střední Evropy v ZAV historických automobilů  
Vozidla budou rozdělena do jednotlivých kategorií a tříd dle přílohy těchto ZU 



8. CENY 
8.2 Ceny a poháry  
Pořadatel vyhlásí: 
první 3 jezdce v absolutním pořadí kategorií MČR  
první 3 jezdce v jednotlivých vypsaných skupinách MČR  
první 3 jezdce ve skupinách České Trofeji ZAV 
první 3 jezdce v jednotlivých kategoriích MČR HA 
Jako zvláštní cena bude oceněna nejrychlejší žena závodu. 
 
Mezinárodní mistrovství Slovenska v ZAV 
první 3 jezdce v absolutní klasifikaci všech kategorií 
první 3 jezdce v kategorii l 
první 3 jezdce v kategorii ll 
první 3 jezdce ve skupině podle Pf 
 
Mistrovství Zóny střední Evropy v ZAV historických automobilů 
první 3 jezdce v absolutní klasifikaci všech kategorií 
 
 
 
 

 
Vlastimil Malík 
Ředitel závodu 

 
 
Prováděcí ustanovení č. 1 byla schválena AS AČR dne 15. 4. 2021 


