
ve spolupráci s obcí Předotice a Drhovle
pořádá automobilovou soutěž 

Rallysprint Předotice

17.07.2021

Poslání soutěže:
Soutěž je zaměřena na testování vozů před novou sezonou, vyzkoušení posádek, získání nových zkušeností při 
ovládání vozů na uzavřené trati a to pro posádky jak soutěžních, tak zcela civilních automobilů.

Účastníci soutěže:

Věnujte pozornost!!!!!
Informace o povinnostech účastníků soutěže, o pojistném a technickém vybavení posádky a vozu naleznete na 
www.autodesigncup.cz v sekci PRAVIDLA. 

Pro admin. přejímku je nutné předložit řidičský průkaz jezdce a občanský průkaz spolujezdce.

Povinné svícení:
Po celou dobu závodu není povinné svícení potkávacími světlomety.

Termín a místo:
Soutěž proběhne 17.07.2021  (sobota)  
Místo konání:                Předotice (u Písku, nedaleko obce Drhovle)

Přihlášky a startovné:
Přihlášku musí doprovázet zaplacené startovné, které se hradí poštovní poukázkou na adresu,převodem nebo 
hotově ve firmě: Auto Design, Skuherského 58, 370 01 Č .Budějovice.   PO-PÁ 10:00-17:00 
E-mail: autodesign@centrum.cz., 
Účet ČSOB: 235598107 kód banky 0300; variabilní symbol – rodné číslo jezdce; konst. symbol 0008
                                    Pořadatel nebude přihlášky potvrzovat.

Startovné: 2.600,-Kč  (startovné) + 500,- (pojištění úrazu u a odpovědnosti na uzavřených tratích). Startovné 
je nutné uhradit včetně částky za pojištění, bez tohoto nebude platná přihláška. 
Účast v závodě není možné vymáhat.

http://www.autodesigncup.cz/
mailto:autodesign@centrum.cz


Ředitelství soutěže:
Ředitel soutěže Hoďánková Hana
Hl. rozhodčí Koukal Pavel
Výpočetní středisko Zemek Martin
Traťový komisař Karel Ladislav
Technický komisař Koukal Pavel, Marchal Jaroslav
Zdravotnické zabezpečení: ODZS České Budějovice
Vedoucí RZ:                             Hoďáňková Hana, Marková Monika

Harmonogram:
6:30 - 8:30 admin. přejímka a tech.přejímka (v této době možnost seznámení s tratí)
8:45 rozprava
9:15 start (uzavíracího vozu) do 1. kola

Druhé kolo bude následovat po dojetí posledního vozu v kole prvním
                                    v časovém rozmezí určeném pořadatelem
časový harmonogram může být ještě do doby startu závodu upraven v prováděcích ustanoveních…

POZOR!!  Vzhledem k faktu, že pojedeme tzv.dvoukolo, bude počet přijatých 
posádek omezen.

Centrum soutěže:
Centrum soutěže a výpočetní středisko bude v areálu servisní zóny (v prostoru startu, cíle), kde budou též 
vyvěšeny výsledky závodu.

Vypsané třídy:
A1 – do 1000ccm; A2 – do 1300ccm; A3 – do 1600ccm; A4 – do 2000ccm;

 A5 2WD – nad 2000ccm, A5 4WD – nad 2000ccm; A6 – diesel

Vybavení posádky a vozu musí splňovat podmínky "Pravidel platných pro celý seriál závodů AUTO Design Cup 
2021“, zveřejněných na stránkách autodesigncup.cz v sekci Pravidla.

Seznámení s tratí:
 doba určena pro seznamovací jízdy je 6:30 – 8.30hod.
Pohyb posádek na trati RZ před zahájením seznamovacích jízd je přísně ZAKÁZÁN. Bude-li jakákoliv posádka 
spatřena na trati mimo dobu vyhrazenou pro sezn. jízdy, bude jí odmítnut start do závodu bez možnosti vrácení 
startovného. V případě, kdy nerespektování tohoto zákazu zapříčiní zrušení RZ, bude pořadatel vymáhat ztráty 
za zrušení RZ po posádce toto způsobující. 

Popis tratě:
Čistý asfalt, s použitím zpomalovacích prvků.
Délka tratě cca 5km – plánovaný počet RZ 3x-4x denní.
Povrch tratě – asfalt (2/3 tratě asfalt zánovní, 1/3 tratě starší asfalt). Trať: na uzavřené pozemní komunikaci. 
Sytém: Start a cíl v jednom bodě, RZ je okruhového typu, kdy se pojede  START- dvakrát dokola okruhem – CÍL.
Komunikace je širší a celá trať je rovinatější, v několika pasážích velmi rychlá (zde budou použity retardéry, za 
účelem zpomalení). Nicméně většina tratě je mezi loukami, takže bez stromů a sloupů.  



Hodnocení:
Trestné body: za poražení, odsunutí pneu či kuželu mimo retardér = 5s. 
Za poražení, odsunutí pneu či kuželu v retardéru = 5s. 
Otevřené přední  boční  okno,  nepřipoutání  posádky,  nepoužití  ochranných přileb,  požití  alkoholických nápojů, 
omamných látek, nesportovní chování – diskvalifikace. 
(neuvede-li pořadatel jinak, a to i v průběhu, nebo po skončení soutěže. Rozhodnutí bude dle rozhodčího faktu, 
hlavního  rozhodčího  závodu  a  ředitele  závodu).   Nedodržení  stanovených  podmínek  bude  nekompromisně 
považováno za nesportovní chování. Tato posádka bude vyloučena ze soutěže a startovné jí nebude vráceno!

Povinné reklamy:
dodané pořadatelem musí být viditelně vylepeny na všech soutěžních vozech pod případnou diskvalifikací ze 
závodu!! V případě, že nechcete povinnou reklamu dodanou pořadatelem vylepit, nahlašte toto při přejímce, 
poplatek za nevylepení reklam sponzorů je 1000,-/auto.

Generální sponzor:
AUTO Design TUNING České Budějovice – www.autodesign-tuning.cz

sponzoři:
Čaloun Truck s.r.o., HVP pojišťovna, CRnet.cz (výroba www stránek), AMA Auto Marchal, 

partneři:
 ToiToi, ODZS Č.Budějovice 

poděkování:
Obci Předotice, Drhovle, Čížová, obyvatelům obcí, dotčeným orgánům spojeným s uzavírkami komunikací a 
povoleními, které jsou potřebné k uskutečnění soutěže, Policii ČR aj.

Pojištění:
V případě neúplného vyplnění přihlášky, nebo neúplného zaplacení startovného s výší pojistky nebude možno 
posádku přijmout do závodu!!!!!
Při změně spolujezdce je též nutné uvézt údaje včas. 
Nebude-li v přihlášce vypsán spolujezdec (jméno, příjmení a rodné číslo) do 10.07.2021, nebude možné aby se  
soutěže účastnil a bude úplně zbytečné se při přejímkách rozčilovat. Tzn.nebudeme již dělat žádné změny po 
tomto termínu (vyjma vážných případů). Děkujeme za pochopení

Občerstvení:
možnost občerstvení na místě (stánkový prodej), není nákladem pořadatele

V prostoru servsní zony bude stánek s občerstvením. Ceny přijatelné, obsluha příjemná.

Ubytování:
        Pořadatel ubytování nezajišťuje. 

                     

Dodržujete „Pravidla platná pro celý seriál závodů AUTO Design Cup“  
na  www.autodesigncup.cz

Další doplnění nebo změny propozic na www.autodesigncup.cz


