
    

 

 

„Rallye Šmídl 2016“ 
Propozice 

 

             
 

Datum konání soutěže: 

Sobota 16. dubna 2016  

Druh a charakter: 

Soutěž se jede jako celodenní 2 – etapová soutěž zábavného charakteru, která se řídí 

pravidly a řády AOS (automobilových orientačních soutěží) Autoklubu ČR – www.aoscz.info. 

Je pořádána pro vícečlenné posádky, kde posádku tvoří dle jednotlivých kategorií: 

- Family: řidič, navigátor a alespoň jedno dítě ve věku 4 – 15 let, přičemž dítě od 12 

let již může být navigátorem. Vozidlo může být zaplněno do povoleného počtu 

osob přepravujících se ve vozidle, 

- Hobby: řidič a navigátor, kteří se učí jezdit automobilové orientační soutěže a jeli 

max. tři soutěže pořádané pod hlavičkou Svazu AOS, 

- Shell Cup - Čechy i Morava:  

a) posádky (řidič a navigátor), které jsou přihlášeny v daném kalendářním 

roce do jedné z divizí Shell Cup, 

b) posádky, které jezdívaly AOS před rokem 1990, v současnosti již nejezdí a 

chtějí si zavzpomínat na krásná soutěžní léta, 

c) posádky, které si myslí, že kategorie Hobby je pro ně moc jednoduchá.   

Cílem soutěže, která se jede jako 5. ročník podnikové AOS společnosti Šmídl s.r.o, je 

zdokonalení řidičského umění a návyků zaměstnanců společnosti a široké účastnící se 

veřejnosti. Soutěž se jede zároveň i jako náborová soutěž pro začínající posádky AOS 

umožňující seznámení se s tímto sportem. 

Jízda probíhá za plného silničního provozu při dodržování pravidel provozu na 

pozemních komunikacích dle základních itinerářů (ITI) s plněním různých úkolů po celé 

délce tratě. Na celou trať je počítáno s průměrnou cestovní rychlostí 25 - 30 km/h. 

Prostor soutěže: 

Je situován v okrese Ústí nad Orlicí v okolí města Žamberk. Průjezd je plánován obcemi 

Líšnice, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Pastviny, Žamberk.  

  

http://www.aoscz.info/


Ředitelství soutěže: 

 Ředitel soutěže:  Martina Šmídlová 

Tajemník soutěže:  Alena Němcová  

Pokladník:   Markéta Jedličková 

Přejímka:   Hana Hlavová   Klára Mlynářová 

    Miroslava Nožková   Anna Tomanová 

Vedoucí testů (BESIP): Pavel Fiala 

Hlavní rozhodčí soutěže:       Vladimír Fabián 

Rozhodčí:                 Martin Bartoň 

 Vedoucí tratě:                    Vladimír Fabián 

 Vedoucí JZ:                       Richard Macko 

 Vedoucí výpočtů:              Petr Stejskal 

Čas a místo přejímky: 

Přejímka se uskuteční v sobotu 16. dubna 2016 od 07:00 do 08:00 hod v budově Školní 

jídelny, Žamberk, nám. Gen. Knopa 433. Parkování vozidel před startem - v okolních ulicích 

cca 50 m od místa přejímky. 

Kategorie Shell Cup - přejímka od 09:00 do 09:30 hod. 

Časový harmonogram: 

Poř. 

číslo 
Druh činnosti 

kategorie 

Family, Hobby 

kategorie  

Shell Cup 

1. Přejímka:                    07:30 - 08:00 09:00 – 09:30 

2. Rozprava:                                 08:00 -  08:30 09:30 – 09:45 

3. Test 08:30 – 09:00 09:45 – 10:15 

4. 1. etapa - start 1. posádky:                       09:15 cca 10:20 

5. Dojezd včetně limitu:            12:15 12:45 

6. 
Polední přestávka s programem: 
- jízda zručnosti 

- oběd  
11:15 – 12:20 11:45 – 13:15 

7. 2. etapa - start 1. posádky:                       12:30 cca 13:20 

8. Dojezd včetně limitu:            15:15 16:00 

9. Vyhlášení výsledků:              
16:30 (jen Family); 

17:30 Hobby 
17:30 

10. 
Po dojezdu doprovodný soutěžní  i mimosoutěžní program.  

Během i po skončení vyhlášení výsledků posezení s hudebními  kapelami  

Pozn.: uvedené časy jsou orientační a změna programu vyhrazena.  

Vyhlášení výsledků pro ktg. Family (s dětmi) má přednost ! 

Startovné a ceny: 

Startovné: kategorie Family a Hobby - při přihlášení do 31.3. 2016: 200,- Kč – nutno zaslat

 pořadateli na účet: 43-8326800207/0100;VS koncové  

 čtyřčíslí RZ vozu (např.1E2 3456, potom VS = 3456) 

 ! do zprávy pro příjemce uveďte příjmení řidiče! 

- od 1.4. 2016 do startu 16.4. 2016: 250,- Kč 

Při odhlášení do 31.3. 2016 se již zaslaný poplatek vrací zpět. Při 

odhlášení po tomto datu  a v případě neúčasti se poplatek nevrací a 

bude věnován ve prospěch pořadatele pro zabezpečení celé soutěže. 

kategorie Shell: ve výši 200,- Kč uhradí posádka nejpozději při přejímce.  



Nejlepší posádky obdrží ceny dle možností pořadatele. 

Přihlášky: 
Přihlášky (tiskopisy nebo on-line na www.smidl.cz a www.animo.zamberk.cz.) Vám na startu 

budou předloženy k podpisu.   

Přihlášky v den konání akce budou možné jen do rozsahu propustnosti tratě, tj. 40 posádek. 

Kategorie Shell Cup se přihlašuje prostřednictvím stránek AOS www.aoscz.info nebo na e-

mail: fabian.vladimir@tiscali.cz . 

Přihlášky všech kategorií je nutno jakýmkoliv způsobem doručit do 10. dubna 2016 !!! 

Závěrečné informace: 
- Startovní čísla budou přidělena pořadatelem vyjma kategorie Shell, která se pojede dle 

přihlášených v registru startovních čísel. 

- Potřebné pomůcky s sebou:  poznámkový blok, kreslící a psací potřeby, pravítko – 

trojúhelník, lepicí páska na přilepení startovního čísla, 

pauzovací papír 

- Další informace o soutěži včetně podkladů ke stažení na www.smidl.cz a 

www.animo.zamberk.cz.  

- Pořadatelé doporučují pro pochopení pravidel průjezdu dle ITI (itinerářů) pročíst 

www.aoscz.info/ucebnice.php nebo „Rady pro začátečníky 1 a 2“, které jsou ke 

stažení na výše uvedených odkazech.  

Závěrečné ustanovení: 

1. Každý účastník startuje na vlastní riziko a náklady. Soutěž se koná za normálního 

silničního provozu, každý soutěžící je povinen dodržovat platné vyhlášky a 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.  

2. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za zdravotní problémy či jakákoliv zranění, k nimž 

dojde během soutěže ve voze nebo mimo něj, ať už z důvodů přecenění vlastních sil, 

nesprávného odhadu situace, zásahu třetích osob či přírodních sil nebo z jakýchkoliv 

jiných příčin. Soutěžící je tak povinen zachovávat veškeré bezpečnostní opatření a dbát 

pokynů pořadatelů. 

3. Po dobu konání soutěže platí přísný zákaz používání mobilních telefonů a jiných 

dorozumívacích prostředků mezi soutěžícími nebo doprovodnými účastníky. Technické 

prostředky lze použít jen pro dohovor s pořadateli soutěže.  

4. Nabádáme Vás k opatrné a bezpečné jízdě, trať vede po běžných komunikacích, 

mnohde zástavbou i úzkými a klikatými silničkami převážně zpevněného povrchu. 

Neprovokujte místní obyvatele - domorodce, jezděte ohleduplně a dodržujete 

předepsanou rychlost. 

5. Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže posádku při zjištění nesportovního chování, 

bezohlednosti vůči ostatním soutěžícím nebo zjišťováním údajů od dříve startujících, 

popřípadě při nedovoleném doprovodu jiným vozidlem a používání radiových 

prostředků a mobilních telefonů. 

 

Schváleno na jednání organizačního týmu Rallye Šmídl 2016 v Žamberku dne 11. února 2016. 

 

Martina Šmídlová 

ředitelka soutěže 
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