
ve spolupráci s obcí Rožmberk nad Vltavou a Kemp Rožmberk n/Vlt.
pořádá automobilovou soutěž 

Rallysprint Rožmberk nad Vlatavou

18.09.2021

Poslání soutěže:
Soutěž je zaměřena na načerpání rallyové atmosféry, testování vozů , vyzkoušení řidičských schopností posádek, 
získání nových zkušeností při ovládání vozů na uzavřené trati a to pro posádky soutěžních 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 tento závod je podmínkou účasti vozidlo opatřené bezpečnostím rámem. V případě domluvy mezi posádkou 
a pořadatelem a splněním podmínek pro udělení vyjímky je možné startovat i s vozidlem bez rámu. (Podmínky pro  
udělení  vyjímky určuje  pořadatel.  Pokud posádka nesplní  nebo nebude chtít  plnit  veškeré podmínky udělené 
pořadatelem, nebude takové posádce start umožněn).

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 18.09.2021  (sobota)  
Místo konání:                Kemp Rožmberk nad Vltavou

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: 3.000,-Kč  (startovné) + 500,- (pojištění úrazu u a odpovědnosti na uzavřených tratích). Startovné 
je nutné uhradit včetně částky za pojištění, bez tohoto nebude platná přihláška. 

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


Účast v závodě není možné vymáhat.

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:                             Hoďánková Hana, Marková Monika

Harmonogram:
6:30 – 9:00 admin. přejímka a tech.přejímka (v této době možnost seznámení s tratí)
9:15 rozprava
9:30 start (uzavíracího vozu) do RZ

Druhá RZ bude následovat po uplynutí servisní doby, v časovém rozmezí určeném  
                                    pořadatelem
časový harmonogram může být ještě do doby startu závodu upraven v prováděcích ustanoveních…

Centrum soutěže a servisní zóna:
Centrum soutěže a servisní zóna bude v areálu Kempu Rožmberk nad Vltavou. Zde bude TV s ON-LINE  výsledky 
závodu. V servisní zóně budou dodržovány podmínky: není povoleno parkovat vozidla na zeleni, pouze na štěrkové 
cestě, popř. Vás pořadatel navede. Nerozkládejte si servisní zázemí bez předchozí domluvy s pořadatelem. V 
servisním místě bude pod vozidlem rozložena plachta pro záchyt provozních kapalin. 

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 – 9:00hod.
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 (bez souhlasu ředitele závodu), 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:
Živičný asfalt, s použitím zpomalovacích prvků.
Délka tratě cca 7,5km – plánovaný počet RZ 3x denní.
Povrch tratě:  manipulační asfalt- lesní cesty ). Trať: na uzavřené pozemní komunikaci, 100% v lese.
Sytém: Start vozů do RZ po jedné minutě dle startovních čísel – CÍL. V prostoru cíle soutěžní pole počká na 
dojetí posledního safety vozu, za kterým ve „vláčku“ sjede zpět do servisního areálu. Po uplynutí servisní doby 
bude start do druhé RZ, třetí RZ.



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:
 Richard, Dominik a Monika Dobiášovi  Kemp Rožmberk n.Vlt.

poděkování:
Obci Rožmberk n/Vlt.a panu starostovi Mgr. B. Čtveráčkovi, zástupcům Lesy ČR, SPÚ ČR,  dotčeným orgánům 
spojeným s uzavírkami komunikací a povoleními, které jsou potřebné k uskutečnění soutěže.

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 10.08.2021, 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 není nákladem pořadatele

Ubytování:
        Pořadatel ubytování nezajišťuje. Možnost ubytování v chatkách nebo ve vlastních stanech přímo v servisní 
zoně (sociální zařízení, sprchy v místě)  www.kemprozmberk.cz rezervace si musí zařídit každá posádka sama. 

Kemp slouží převážně jako vodácký, a ještě v září je vodáků kopice, tak doporučujeme včas. 
                     

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

Další doplnění nebo změny propozic na www.autodesigncup.cz

http://www.kemprozmberk.cz/

