
Propozice orientační soutěže                                                     
IX. Májová jízda historických vozidel okolím Stříbra - 

16.5.2020 

Místo a datum konání- Stříbro 16.5.2020 (areál SDH Stříbro)                                    

Bude značeno od čerpací stanice MOL. 

Popis soutěže: 

Jedná se o orientační soutěž, která je rozdělena do dvou etap s přestávkou na oběd. Trasa je značena 

šipkami a každý soutěžící obdrží mapku. Soutěž se jede za běžného silničního provozu, na silnicích I. – 

III. třídy v okolí Stříbra, v délce cca 80-100 km. Do soutěže jsou zařazeny průjezdní kontroly, vědomostní 

testy, testy zručnost a ovládání vozidla. Časový limit absolvování trasy je 5 hodin.   

Bodování: - trestnými body je hodnoceno 

- ztráta jízdního výkazu - diskvalifikace 

- plnění úkolů v testech zručnosti a zkouškách - dle typu testu 1x t.b. 

 - překročení času pro absolvování jízdy - 1 min. = 10 t.b. 

- neprojetí kontrolou - 1000 t.b. 

Rozdělení vozidel do kategorií 

I. MOTO do roku 1945 

II. MOTO od roku 1946 do roku 1970 

III. AUTO do roku 1945 

IV. AUTO od roku 1946 do 1970 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlášení jiné kategorie. 

Z každé kategorie budou vyhodnoceny nejméně tři nejúspěšnější účastníci. V případě, kdy bude v dané 

kategorii méně jak 5 účastníků, budou kategorie sloučeny (např. bez rozdílu roku výroby). Při rovnosti 

bodů rozhoduje 1. rok výroby vozidla, 2. obsah motoru.  

  

Protest je možné podat do 15 minut po zveřejnění oficiálních výsledků, po složení finanční částky 

1.000 Kč, která je při neoprávněném protestu nevratná. 

Časový harmonogram: 

7:30 - 9:30 hod. příjezd a přejímka vozidel 

9:50 hod. rozprava 

10:00 hod. start 

11:30 - 13:00 hod. oběd 

15:00 - 16:00 hod. vyhlášení výsledků 

Soutěže se mohou účastnit vozidla do roku výroby 1970, která mají platnou registrační značku nebo 

značku historického vozidla. 

Po předchozím dohovoru s pořadatelem je možno připustit k jízdě vozidlo něčím zajímavé nebo 

ojedinělé, vyrobené po roce 1970. 

  

 

Vážení veteránisté, v případě pokračování restrikcí vlády ohledně koronaviru není jisté, 

zda se soutěž bude moci uskutečnit. Prosíme Vás tedy o sledování webových stránek 

clubu, kde Vás budeme o situaci informovat. Děkujeme za Pochopení. 
Webové stránky SVC Stříbro: www.stribrskyveteranclub.cz 



Dovolujeme si Vás tímto pozvat na námi pořádanou burzu, která se bude konat dne 23. 5. 

2020 v areálu SDH Stříbro (stejně jako naše Májová jízda). Přijďte prodávat, nakupovat, a 

nebo se jen podívat. Všichni jste srdečně zváni. Prosíme prodejce, aby se dostavili od 6:00, 

kupující pak od 7:00. Vstupné pro prodejce činí 50,- Kč a pro návštěvníky 20,- Kč. Burza 

není vyhrazena pouze pro auto-moto věci. 
 

 


