Oficiální propozice

XXXVII. ročníku
Automobilové orientační soutěže PRETIOX

Chvalčov, 19. září 2020
Mistrovství ČR v AOS
Moravský pohár v AOS
Malý moravský pohár v AOS

Shell Cup 2020

XXXVII. ročník automobilové orientační soutěže PRETIOX
Vážení příznivci automobilových orientačních soutěží,
zveme Vás na XXXVII. ročník AOS PRETIOX, kterou letos pořádáme jako:
Mistrovství České republiky v AOS, Moravský pohár v AOS, Malý moravský pohár
v AOS, Shell Cup 2020. I letošními soutěžemi bychom rádi uctili nejen památku
našeho dlouholetého úspěšného člena a kamaráda Zdeňka Kaďorka (na snímku),
který nás bohužel již před lety nečekaně opustil, ale i všech ostatních, kteří se už
našich akcí účastnit nemohou…

Autoklub PRETIOX pořádá orientační soutěže již od roku 1977 pod názvem
hlavního výrobku našeho stálého sponzora – společnosti PRECHEZA a.s. Přerov,
kterým je titanová běloba PRETIOX.
Letošní motoristická sezóna je pro náš klub vzhledem ke stárnoucí členské
základně i omezených možnostem sponzorů velmi náročná, nepomáhá ani Covid-19.
Přesto jsme pro vás připravili, věříme, zajímavé soutěže, které vás snad
i trochu pobaví.
Pořadatelé tímto děkují všem starostům a zastupitelům obcí, kterými vede
trasa soutěže, za pochopení a podporu a našim sponzorům za jejich finanční
podporu.
Všem účastníkům letošního ročníku PRETIOXKY přejeme hodně sportovních
úspěchů a dobrou pohodu.

Jiří Procházka
předseda AK PRETIOX
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Nejbližší čerpací stanice Shell
Bystřice pod Hostýnem, Meziříčská ulice

XXXVII. AOS PRETIOX
Propozice
A) Název a adresa pořádající organizace:
Auto klub PRETIOX Přerov v AČR
nábřeží Dr. E.Beneše 24, 750 02 Přerov, Česká republika
B) Adresa sekretariátu soutěže:
AK PRETIOX Přerov v AČR,
nábřeží Dr. E.Beneše 24, 750 02 Přerov, Česká republika
tel: 581 252 549 nebo 606 208 487
e-mail: ak.pretiox@seznam.cz

fax: 581 252 549

C) Ředitelství soutěže:
ředitel soutěže:
tajemník:
hospodář:
hlavní pořadatel:

Jiří Procházka
Lenka Šonská
Antonín Mlčoch
Jiří Procházka

ak.pretiox@seznam.cz

vedoucí tratí:
hlavní rozhodčí:

Ludvík Prášil
Petr Dvorský

ludvik.prasil@seznam.cz

péče o jezdce:

Marta Procházková
Zuzana Prášilová
Ivana Prášilová

jízdy zručnosti:

kolektiv AK Pretiox

výpočetní středisko:

Lenka Šonská
Dana Chudárková

technická skupina:

Ludvík Prášil, Radek Šonský,
Zuzana Prášilová, Ivana Prášilová

D) Druh a charakter soutěže:
XXXVII. AOS PRETIOX (memoriál Zdeňka Kaďorka) jako:
Mistrovství České republiky v AOS, 5. a 6. kolo;
Moravský pohár v AOS
1. a 2. kolo;
Malý moravský pohár v AOS 1. a 2. kolo;
Shell Cup 2020.
1. a 2. kolo;
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Soutěže se jedou podle Řádů AOS schválených Výkonným výborem Svazu AOS
v AČR v úpravě platné pro rok 2020 a prováděcích pokynů pro rok 2020.
Celková délka soutěžních tras je pro:
dopoledne:
MP/MČR:
MMP
Shell Cup M

cca 72 km
cca 70 km
cca 65 km

odpoledne:
(2 etapy)
(2 etapy)
(2 etapy)

cca 87 km
cca 75 km
cca 70 km

(2+1 etapa)
(2 etapy)
(2 etapy)

Pro MP a MČR – shodné itineráře.
Soutěž je vedena převážně po silnicích I. II. a III. třídy, a minimálně po nezpevněných
komunikacích. Součástí soutěží je jízda zručnosti. Další zvláštní zkoušky budou
zařazeny podle možností. Délky jednotlivých etap budou upraveny prováděcím
ustanovením podle aktuálního stavu komunikací před zahájením soutěže. Trať
soutěže MČR bude odpovídat parametrům pro Moravský pohár.
Posádky účastnící se MČR mohou být hodnoceny i v rámci MP. Jiná kombinace
soutěží je nepřípustná.
E) Podmínky účasti v jednotlivých soutěžích:
Moravského poháru v AOS a MČR se mohou účastnit:
Libovolně složené dvoučlenné posádky, které se přihlásí, zaplatí příslušné startovné
a splňují podmínky Prováděcích pokynů pro Moravský pohár 2020 schválených
Výkonným výborem Svazu AOS.
Malého moravského poháru v AOS se mohou účastnit:
Libovolně složené dvoučlenné posádky, které se přihlásí, zaplatí příslušné startovné
a splňují podmínky Prováděcích pokynů pro Moravský pohár 2020 schválených
Výkonným výborem Svazu AOS.
Shell Cupu 2020 Morava se mohou účastnit:
minimálně dvoučlenné posádky, posádky, které se přihlásí, zaplatí příslušné
startovné a splňují podmínky Prováděcích pokynů pro Shell Cup 2020 schválených
Výkonným výborem Svazu AOS.
F) Pořadatel pro letošní ročník AOS PRETIOX vypsal následující ceny:
Mistrovství České republiky v AOS 5. kolo:
Mistrovství České republiky v AOS 6. kolo:
Moravský pohár v AOS 1. kolo:
Moravský pohár v AOS 2. kolo:
Malý moravský pohár v AOS 1. kolo:
Malý moravský pohár v AOS 2. kolo:
Shell Cup 2020 Morava 1. kolo:
Shell Cup 2020 Morava 2. kolo:

2+2+2 poháry (1., 2., 3. místo);
2+2+2 poháry (1., 2., 3. místo);
2+2+2 poháry (1., 2., 3. místo);
2+2+2 poháry (1., 2., 3. místo);
2+2+2 poháry (1., 2., 3. místo);
2+2+2 poháry (1., 2., 3. místo);
2+2+2 poháry (1., 2., 3. místo);
2+2+2 poháry (1., 2., 3. místo);

G) Příjezdový itinerář (pro kontrolu počítadel vzdáleností)
Aktualizovaný příjezdový itinerář bude vyvěšen na stránkách www.aoscz.info včetně
vyznačení GPS souřadnic místa prezence minimálně týden před datem konání
soutěže.
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H) Prezence soutěžících:
Sobota 19.09.2020 v restauraci Hotelu Říka, Na Říce 59, Chvalčov
od 07:00 do 09:00 hod.
GPS: 49.3859242N, 17.7151300E
I) Program soutěže 19. září 2020
07:00 – 09:00
prezence posádek v restauraci Hotelu Říka;
Současně bude podávána drobná snídaně;
Současně budou probíhat jízdy zručnosti zde:
GPS: 49.3931975N, 17.6791564E
09:00 – 09:15
zahájení soutěže a rozprava;
09:20
start prvního soutěžícího do dopolední části soutěže (trať AOS);
11:30
předpokládaný dojezd první posádky do cíle dopolední části
soutěže, následně oběd…
12:45
start prvního soutěžícího do odpolední části soutěže (trať AOS);
od 16:00
návrat posádek do hotelu Říka, občerstvení
vyhlášení výsledků soutěže do 30 minut po dojezdu poslední
posádky;
J) Přihlášky do soutěže:
Do startovní listiny budou zapsány posádky, které se přihlásí prostřednictvím AOS
online přihlášek 2020 na stránkách www.aoscz.info do úterý 15. září 2020 23:59 hod.
Dodatečně se lze přihlásit i při prezenci.
K) Vklad do soutěže:
700,- Kč za posádku startující ve 2 kolech MČR;
700,- Kč za posádku startující ve 2 kolech MP;
900,- Kč za posádku v případě, pokud se zároveň přihlásí do obou kol MČR a MP;
700,- Kč za posádku startující ve 2 kolech MMP;
700,- Kč za posádku startující ve 2 kolech Shell Cupu;
vklad zahrnuje: startovné, snídani, oběd a studený bufet po skončení soutěže.
300,- Kč za posádku startující v 1 kole MČR;
300,- Kč za posádku startující v 1 kole MP;
300,- Kč za posádku startující v 1 kole MMP;
300,- Kč za posádku startující v 1 kole Shell Cupu;
vklad zahrnuje: startovné a oběd.
Vklad prosím uhraďte do 16.09.2020 na účet AK Pretiox Přerov u České spořitelny,
pobočka Přerov, č.ú. 1883189349/0800, variabilní symbol startovní číslo.
Vklad je možno zaplatit také při prezenci, upřednostňujeme však platbu na účet
(u posádek, jejichž platba nebude na účtu AK Pretiox Přerov připsána do 15.09.2020,
23:59, budeme požadovat doklad o zaplacení).
Zaplacením vkladu mají soutěžící nárok na účast v soutěži a související služby podle
tohoto bodu.
L) Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje ubytování, lze případně s hotelem Říka jednat individuálně.
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M) Abecední seznam projížděných obcí (pro všechny soutěže):
Bílavsko, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem, Horní Újezd,
Chomýž, Chvalčov, Chvalčova Lhota, Libosváry, Loukov, Komárno, Mrlínek, Osíčko,
Provodovice, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice, Všechovice.
Případné změny (zejména upřesnění projížděných obcí s ohledem na aktuální stav
komunikací a uzavírek) v prováděcích ustanoveních vydaných a aktualizovaných
před závodem.
N) Vybavení soutěžících:
Běžné pomůcky pro AOS. Mapový podklad pro všechny soutěže dodá pořadatel.
O) Hodnocení soutěží:
Hodnocení soutěží bude provedeno podle Řádů AOS ve vypsaných kategoriích
= zvítězí posádka, které získá nejmenší počet trestných bodů.
P) Pojištění:
Pořadatel nezajišťuje pojištění posádek.
Q) Zodpovědnost:
Soutěž se koná za normálního silničního provozu a proto je každý soutěžící povinen
dodržovat zákon o provozu na pozemních komunikacích. Řidič zodpovídá za stav
svého motorového vozidla a může být v průběhu soutěže kontrolován.
R) Mobilní telefony:
Na trati etap mohou být mobilní telefony k volání použity výhradně ve stavu nouze.
Porušení tohoto pravidla může být posuzováno jako nesportovní chování.
S) Povinné označení vozidel a soutěžících:
Posádky jezdící MČR jsou povinny označit vozidlo svým přiděleným startovním
číslem. Ostatním posádkám dodá startovní čísla pořadatel.
T) Pohonné hmoty:
Nejbližší čerpací stanice se nachází v Bystřici pod Hostýnem, Meziříčská ulice
GPS: 49.4068475N, 17.6792261E
U) Protesty:
Protesty se podávají výhradně písemně podle Řádů AOS.
Výše vkladu za protest: 200,- Kč.
V) Schvalovací doložka:

Propozice byly projednány
ředitelstvím soutěže
dne 19.08.2020

Soutěž byla schválena
Výkonným výborem svazu AOS
dne ______________
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