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Propozice – Jízda F. A. Elstnera 27. 8. 2022 
 
1) Název a typ: 
Memoriál F. A. Elstnera je jízda historických vozidel do roku výroby 
1948 včetně. 
2) Pořadatel: Veteran Car Club Plzeň v AČR,  
Úslavská 339/2 , 326 00 Plzeň 
3) Datum a místo konání jízdy: 
27. 8. 2022 start i cíl jízdy je na návsi v obci Radobyčice – městská část 
Plzeň 3. Povede po silnicích II. a III. třídy. 
4) Popis jízdy 
Jedná se o jízdu historických vozidel, která je rozdělena na dvě etapy. 
Trasu celé jízdy mají účastníci vyznačenu v mapě, kterou obdrží při 
přejímce. Celková délka jízdy je cca 80 km. Časový limit na průjezd obou 
etap je 1,5 hod. V případě překročení tohoto limitu budou penalizováni 
trestnými body. Jízda se jede za běžného provozu! 
5) Časový harmonogram 
9:00 - 10:30 Technická a administrativní přejímka 
10:45 - 10:55 Pohovor s jezdci 
11:00 - 12:00 Start jízdy 
12: 00 - 13:30 Dojezd do cíle první etapy 
14: 30 - 15:00 Start do druhé etapy 
15: 30 - 16:30 Dojezd do cíle 
17: 00 Vyvěšení výsledků 
17: 00 - 17:30 Čas na podání protestu 
17:30 Vyhlášení výsledků 
6) Kategorie 
I. Automobily do roku výroby 1948 včetně 
II. Motocykly do roku výroby 1948 včetně 
 
7) Přejímka vozidel: Jízdy se mohou zúčastnit vozidla do roku výroby 
1948 způsobilá k provozu na pozemních komunikacích. 
o Pořadatel si vyhrazuje právo nepřipustit vozidlo ke startu. 
8) Účast: Řidič je povinen předložit při přejímce platný řidičský průkaz, 
platný doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a platné doklady od vozidla, se kterým se jízdy účastní. 
- Účastníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a svoji 
zodpovědnost, jsou plně odpovědni za škody, které způsobí sobě 



případně třetí osobě. Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky 
závodu. 
- Všichni účastníci jízdy jsou povinni dodržovat pravidla silničního 
provozu dle předpisů č. 56/2001 Sb. a 361/2000 Sb. 
- Řidič vozidla je odpovědný za spolujezdce ve vozidle které řídí. 
- V případě poruchy vozidla účastníka jízdy, pořadatel může zajistit 
odtah vozidla na místo startu, na náklady vlastníka vozidla. 
- Řidič může podat protest proti výsledkům závodu v době stanovené 
v propozicích a po zaplacení částky 2000,- Kč. Tato částka bude 
protestujícímu vrácena, pokud jeho protest bude ředitelem závodu uznán 
za oprávněný. 
9) Startovné: 
- Startovné činí 300,- Kč na vozidlo. 
- V případě že účastník nezašle přihlášku pořadateli v řádném termínu 
tj. do 25. 8. 2011 a bude se chtít jízdy zúčastnit, je možné přihlášku 
podat 27. 8. 2011 od 9:00 do 10:00 hodin při přejímce vozidel za 
příplatek ke startovnému ve výši 100,- Kč 
10) Přihlášky 
Přihlásit se je možné přes elektronický formulář na stránkách  
klubu, www.vccplzen.eu  do 8. 8. 2022 nebo 27. 8. 2011  
v době od 9:00 – 10:00 v místě přejímky za příplatek 100,- Kč 
 
11) Organizátoři jízdy 
- Ředitel závodu: Roman Vaník 
- Vedoucí tratě: Alice Ježková 
- Zpracování výsledků: Dana Šnajdrová, Karel Šnajdr 
- Technická přejímka: Ladislav Majer - auto, Lukáš Nový - moto 
12) Hodnocení jízdy 
Jízda se bude hodnotit pomocí bodů, které mohou jezdci dostat při 
zkouškách jejich zručnosti, odhadu a znalostí. Poháry budou udělovány 
za I. II. a III. místo v každé kategorii. 
Vyhlášení výsledků se uskuteční 27. 8. 2022 v prostoru cíle jízdy, 15 
minut po vyvěšení výsledků jízdy. 
V případě, že se účastník po vyhlášení jeho jména pro cenu nedostaví v 
limitu 5 min. bude pohár předán jezdci, který následuje v pořadí za ním. 
13) Závěrečná ustanovení 
Každý účastník je povinen po dobu konání jízdy dodržovat tyto 
propozice a dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem č. 



361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Zavazuje se k 
tomu, že uhradí veškeré škody způsobené jím, členy jeho posádky nebo 
jeho doprovodem jak pořadateli, tak i dalším osobám. Účastník se 
zavazuje v případě poškození sebe, členů posádky nebo svého majetku či 
majetku posádky, nebude po pořadatelích vymáhat náhradu škody. 


