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OSTRAVSKÝ  VOLANT 
16.06.2018 

5. i 6. runda Pucharu Moraw (MP) 

5. i 6. runda Shell cupu Morava (SC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OSTRAVSKÝ  VOLANT 

16.06.2018 

 5. i 6. runda Pucharu Moraw (MP) 

5. i 6. runda Shell cupu Morava (SC) 

 

Zawody są organizowane przez AMK Hlučín, zgodnie z regulaminami na rok 2018. 

Zawody mają na celu zapoznanie uczestników z nowym sportowym samochodem i  

polepszenia umiejętności z orientacji mapowej w terenie. Zawody organizowane są 

dla całej załogi i  odbywają się w normalnym ruchu , a każdy zawodnik zobowiązany 

jest do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Zawodnicy są 

również odpowiedzialni za stan techniczny pojazdów zgodnie z ustawą 56/2001.  

dotyczącą warunków eksploatacji pojazdów na drogach. 

 

 

Dyrekcja zawodów: 

dyrektor zawodów: Klasa Martin 

szef toru: Klasa Martin 

sędzia główny: Krygler Jiří 

jazda zręcznościowa: Zbytovský Pavel, Krygler Jiří 

centrum komputerowe: Klasa Martin, Klasa Michael 

opieka nad imprezą:                         Klasová Zuzana, Klasa Michael 
 

 

 

 

JAZDA zręcznościowa:  
RIDERA SPORT a.s. - parkoviště 

Závodní 2885/86 

703 00  Ostrava-Vítkovice 

GPS: N 49°48.197  E 018°15.439 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW, OGŁOSZENIE WYNIKÓW, lunch i kolacja: 

BOWLING PARK s.r.o. 

Mjr. Nováka 1490/14 

700 30  Ostrava-Hrabůvka 

GPS: N 49°47.104  E 018°16.071 



 

 

ZGŁOSZENIA:   

Zgłoszenia należy przesłać do 10.06.2018: 

➢ on-line na www.aoscz.info  

➢ adres e-mail: zuzana_ov@volny.cz  

➢ telefon: Klasová Zuzana +420 723 701 810 

 Klasa Martin +420 605 248 842 

 

 

 

OPŁATA: 
Wpisowe w wysokości CZK 250,- dla załóg Pucharu Moraw lub Shell cup w 1 rundzie                

(Wliczony jest lunch lub kolacja dla dwóch członków załogi). 

 Wpisowe w wysokości CZK 500,- dla załóg Pucharu Moraw lub Shell cup w 2 rund. 

(Wliczone są lunch i kolacja dla dwóch członków załogi). 

 

 

 

 

PROGRAM ZAWODÓW: 

16.06.2018 (sobota): 

07.30 – 09.00 hod.    przyjmowanie zgłoszeń do udziału w rajdzie, poczęstunek 

07.30 – 08.45 hod. jazda zręcznościowa Pucharu Moraw i Shell cup 

09.00 – 09.15 hod. otwarcie rajdu, odprawa załóg 

09.30 hod. start pierwszej załogi w 5.rundzie MP i SC 

12.00 – 14.00 hod. lunch 

13.00 hod. start pierwszej załogi w 6.rundzie MP i SC 

16.30 – 18.00 hod. kolacja 

18.00 – 19.00 hod. ogłoszenie wyników (MP a SC) 

19.00 hod. zakończenie imprezy i pozegnanie uczestników 
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MIEJSCE ZAWODÓW – WYKAZ MIEJSCOWOŚCI: 
   

Rano:  Moravská Ostrava, O.-Bělský les, O.-Hrabůvka, O.-Mariánské Hory a Hulváky, 

   O.-Vítkovice, O.-Zábřeh                                            

Popołudnie:  Krmelín, O.-Dubina, O.-Hrabůvka, O.-Proskovice, O.-Nová Bělá, O.-Stará Bělá, 

                        Stará Ves nad Ondřejnicí 

                                         

OCENA ZAWODÓW I PROTESTY: 

Zawody, a także ocena wyników, rozpatrzenie ewentualnych protestów przeprowadzone 

zostaną według obowiązujących przepisów organizacji AOS. 

Złożenie protestu jest związane z wniesieniem wpłaty CZK 200,-. 
 

NAGRODY: 

Puchar Moraw – dla pierwszych trzech załóg puchary. 

Shell cup – dla pierwszych trzech załóg puchary i certyfikaty Shell. 

Dla każdego zawodnika przygotowana jest nagroda. 

Na zakończenie imprezy wśród wszystkich uczestników rajdu zostanie wylosowana jedna, 

wartościowa nagroda. 

 

PRZEPISY KOŃCOWE:   

Każdy zawodnik uczestniczy na własny koszt, ryzyko i bezpieczeństwo. Składając wniosek, 

załoga zobowiązuje się zapłacić wszelkie ewentualne szkody, wyrządzone organizatorom lub 

osobom trzecim. Podczas zawodów, załogom nie wolno używać środków łączności i 

telekomunikacji, z wyjątkiem numerów alarmowych - 112, 150, 155 i 158. Organizator 

zastrzega sobie prawo do umieszczania reklam sponsorów na pojazdach uczestników 

zawodów. 

 

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 


