
ZIMNÍ HRUBÁ SKÁLA      51.ročník
Soutěž náročnosti B40 (úroveň bývalého Poháru AOS) 

Soutěž náročnosti B25 (úroveň bývalého Shell cupu AOS)

Datum konání soutěže :
Sobota 25.února 2023

Druh a charakter :
Denní automobilová orientační soutěž (AOS) je vypsána jako soutěž náročnosti B40 a soutěž nižší 

náročnosti B25. Řídí se jeho pravidly a řády AOS. Je pořádána pro dvoučlenné posádky. V B25 mohou 
startovat i vícečlenné posádky. Soutěž je zařazena do celoročního seriálu Pohár Autoklubu ČR a Malý 
pohár dle prováděcích pokynů pro AOS 2023.

Trať soutěže :
Bořkov, Hořensko, Kotelsko, Křečovice, Lestkov, Lomnice n. Popelkou, Nové Dvory, Proseč, 

Rváčov, Slaná, Stružinec, Sýkořice, Tatobity, Tuháň, Václaví, Veselá, Žernov, Žlábek.

B40 má 3 etapy o celkové délce 95 km, B25 má také 3 etapy, ale jede se podle jednodušších itinerářů a je 
kratší. Doporučujeme mapu Českého ráje a okolí.

Ředitelství soutěže :
Hlavní rozhodčí :               Miroslav Ačai   603 204 137
Vedoucí tratě :                   Petr Špaček           732 914 488
Vedoucí JZ :                      Miroslav Ačai
Vedoucí výpočtů :             Jiří Špaček

         a mnoho dalších pomocníků na časovkách, živých kontrolách a radarech. Tímto jim děkujeme.

Čas a místo přejímky :
Přejímka se uskuteční v sobotu 25.února 2023 od  8:00 do 8:40 hod v Restauraci U Studničků v 

Tatobitech. Viz. plánek na druhé straně. GPS souřadnice N 50°34.398, E 15°16.049

Časový harmonogram :
1. JZ :                                7:30 – 8:30 hod 
2. Přejímka :                      8:00 – 8:40 hod
3. Rozprava :                                8:40 hod
4. Start 1.posádky :                      9:10 hod
5. Oběd :                                    13:00 hod  (Restaurace U Studničků Tatobity)
6. Dojezd včetně limitu :           15:00 hod
7. Vyhlášení výsledků :             17:00 hod

Startovné a ceny :
Startovné ve výši 450,- Kč uhradí posádka při přejímce.
Nejlepší posádky obdrží ceny dle možností pořadatele.

Přihlášky :
Přihlášky na webu www.aoscz.info nejpozději však do 20.2.2023

Závěrečné informace :
Startovní čísla dle registru st.č.. Novým posádkám bude přiděleno.
Doporučujeme zimní pneu a případně další zimní výbavu – trať vede i po komunikacích, které
se v zimě udržují pouze pluhováním. 

http://www.aoscz.info/
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9iWTvx-k4Q&ud=Tatobity%2078%2C%20Tatobity%2C%20512%2053%2C%20Semily&x=15.2675552&y=50.5732779&z=18


Závěrečné ustanovení:
Každý účastník startuje na vlastní náklady. Soutěž se koná za normálního silničního provozu, každý 
soutěžící je povinen dodržovat platné zákony o pravidlech silničního provozu. Podáním přihlášky se 
soutěžící zavazuje nahradit škody způsobené osobám třetím nebo pořadateli. Každý řidič odpovídá 
za technický stav svého vozidla. Po dobu konání soutěže platí přísný zákaz používání mobilních 
telefonů a jiných dorozumívacích prostředků. 


