
  

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
AUTOKLUB Mistrovství ČR v závodech do vrchu 

AUTOKLUB Mistrovství ČR v závodech do vrchu historických vozidel 
AUTOKLUB Česká Trofej v závodech do vrchu 

MZAV Maverick Hill Climb Czech 
 

III.GMS ALBRECHTICKÝ KOPEC 
 MEMORIÁL JIŘÍHO LOSE 

ALBRECHTICE U LANŠKROUNA 
19. - 21. 8. 2022 

 
1. ORGANIZACE 

1.1 Závody do vrchu se budou konat podle MSŘ FIA (a jejich příloh), Standardních 
propozic AS AČR (dále též SP ZAV), podle Národních sportovních řádů odpovídajících 
předpisům FIA (dále též NSŘ) bezpečnostního manuálu a bezpečnostního plánu a podle 
těchto zvláštních ustanovení. Úpravy, dodatky anebo změny budou oznámeny jen 
číslovanými a datovanými bulletiny / prováděcími ustanoveními PU (vydanými pořadatelem 
nebo sportovními komisaři). SP ZAV, NSŘ a překlad MSŘ jsou k dispozici na stránkách 
www.autoklub.cz 
1.2 Podniky série Maverick Hill Climb Czech používají samostatná Zvláštní ustanovení pro 
tuto sérii, která jsou zveřejněná na webu: www.maverickrescue.cz 
 
2.  ÚVODNÍ INFORMACE 

2.1  Pořadatel: 

 

Název pořadatele: Maverick rescue z.s. 

Ulice: Žebětín 1082 

PSČ, město 641 00, Brno 

IČ: / DIČ 22662090 

tel.: +420777679289 

email: maverick.rescue@seznam.cz 

web: www.maverickrescue.cz 

 
 
2.2  Adresa sekretariátu: 
 

Název pořadatele: Maverick rescue z.s. 

Ulice: Žebětín 1082 

PSČ, město 641 00 

tel.: +420777679289 

email: maverick.rescue@seznam.cz 

web: www.maverickrescue.cz 

 



  

 
2.3  Organizační výbor 
 

 jméno a příjmení: tel.: email: 

Předseda: Aleš Gänsdorfer +420777679289 maverick.rescue@seznam.cz 

Členové: 
(minimálně 

dva členové) 

Jana Nykodýmová +420731418437 maverick.rescue@seznam.cz 

Kateřina Stárková +420721300174 maverick.rescue@seznam.cz 

Vladimír Starý +420777774401 vs.racing@seznam.cz 

 
2.4  Charakteristika tratě 
 

název tratě: III.GMS ALBRECHTICKÝ KOPEC 

místo: ALBRECHTICE U LANŠKROUNA 

GPS: 49°55'13.158"N (s. š.); 16°38'34.06"E (v. d.)

počáteční nadmořská výška: 395 m.n.m. 

konečná nadmořská výška: 622 m.n.m. 

výškový rozdíl: 227 m 

délka tratě: 4000 m 

průměrné stoupání: 4,9 % 

povrch tratě : asfalt 

max. propustnost tratě  160 

 
 
2.5  Formát podniku 
Podnik III. GMS ALBRECHTICKÝ KOPEC zahrnuje dva samostatné závody.  
 
Sobota: 2 oficiální tréninkové jízdy 

  2 jízdy závodu 

Neděle: 1 oficiální tréninková jízda 

  3 jízdy závodu  

(první dvě jízdy jsou povinné, ředitel závodu může udělit výjimku) 

Dosažené časy ze dvou nejlepších jízd se sčítají. 

2.6  Vypsaná mistrovství, série a trofeje 
 

Podnik III.GMS ALBRECHTICKÝ KOPEC je vypsán pro: 

 Mistrovství ČR v závodech do vrchu (MČR) 
 Mistrovství ČR v závodech do vrchu historických vozidel (MČR HA) 
 Česká trofej (ČT) 
 MZAV Maverick Hill Climb Czech (MHCC) 
 

 

 

 

 



  

3.  PŘIHLÁŠKY 

3.1 Jezdci a soutěžící se podnik přihlašují prostřednictvím Informačního systému AČR 
v sekci „Mé přihlášky“. 

Datum zahájení příjmu přihlášek:  22. 7. 2022 / 18:00 

Datum uzávěrky přihlášek:   16. 8. 2022 / 23:59:59 

3.2 Přihláška bude přijata pouze tehdy, pokud bude zaslána ve lhůtě stanovené v článku 
3.1 

3.3 Potvrzení nebo odmítnutí přihlášky bude jezdci / soutěžícímu odesláno emailem. 
 

4.  VKLADY 

4.1 Vklady do podniku jsou stanoveny dle NSŘ pro rok 2022 následovně: 

s reklamou pořadatele:   bez reklamy pořadatele: 

MČR:   5 000 Kč  MČR:   8 000 Kč 

MČR HA:  5 000 Kč  MČR HA:  8 000 Kč 

Česká Trofej:  4 000 Kč  Česká Trofej:  6 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti MČR + ČT 800 Kč  

 
MHCC:  4 000 Kč  MHCC:  6 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti MHCC 800 Kč 

 
4.2 Výše uvedené vklady platí pro oba závody (pro celý podnik) 

 
4.3 VRÁCENÍ VKLADU 

Jezdec má právo na vrácení vkladu v případě: 

- odmítnutí jeho přihlášky pořadatelem 
- zrušení nebo odvolání podniku 

 
4.4 Vklady se vybírají v hotovosti během Administrativní přejímky 19. 8. 2022 

 
5. POJIŠTĚNÍ 

5.1 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
Všechny typy licencí (kromě jednorázových licencí) jsou vydávány AS AČR se základním 
úrazovým pojištěním jezdce. Potvrzení o platném úrazovém pojištění musí jezdci s 
jednorázovou licencí předložit u Administrativní přejímky. Pojištění zahraničních jezdců musí 
zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR. 

5.2 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Maverick Rescue z. s. uzavřel s pojišťovnou Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., 
prostřednictvím zprostředkovatele makléřské spol. PETRISK INTERNACIONAL a.s. 
pojistnou smlouvu č. 0020269170 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou 
jinému v souvislosti s pořadatelem až do výše 5.000.000 Kč. 
Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění vozidel účastníků proti škodám způsobeným 
třetím osobám až do částky 5.000.000 Kč na účastníka. Pojištění se nevztahuje na škody, 
které si účastníci akce způsobí vzájemně mezi sebou. Pořadatel se zavazuje zajistit toto 
pojištění pro všechny účastníky. 
Celkové pojištění pořadatele a jezdců je až do výše 10 000.000 Kč Pojištění pořadatelů a 
účastníků se sjednává s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 5.000 Kč nebudou 
hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny bez spoluúčasti pojištěného. 
 
 



  

6. HARMONOGRAM PODNIKU 
 

datum: čas: 

Zahájení příjmu přihlášek 22. 7. 2022 18:00 

Uzávěrka přihlášek 16. 8. 2022 23:59:59 
 

Pátek 19. 8. 2022 

 čas: místo: 

administrativní přejímka 16:00 – 20:30 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

technická přejímka 16:20 – 21:00 pochůzkou 

1. zasedání SSK – 1. část 21:15 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 
 

Sobota 20. 8. 2022 

 čas: místo: 

administrativní přejímka 06:30 – 06:45 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

technická přejímka 06:30 – 06:45 pochůzkou 

1. zasedání SSK – 2. část 07:00 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

rozprava s jezdci 07:15 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

bezpečnostní briefing 07:45 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

start 1. tréninkové jízdy 8:15 – 10:00 v prostoru startu 

start 2. tréninkové jízdy 10:15 – 12:00 v prostoru startu 

start 1. závodní jízdy 12:30 – 14:30 v prostoru startu 

start 2. závodní jízdy 14:30 – 17:45 v prostoru startu 

2. zasedání SSK 18:00 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

vyhlášení vítězů 18:30 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 
 

Neděle 21. 8. 2022 

 čas: místo: 

administrativní přejímka 06:30 – 06:45 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

technická přejímka 06:30 – 06:45 pochůzkou 

3. zasedání SSK 07:00 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

start 1. tréninkové jízda 8:15 – 10:00 v prostoru startu 

start 1. závodní jízda 10:15 – 12:00 v prostoru startu 

start 2. závodní jízda 12:30 – 14:30 v prostoru startu 

start 3. závodní jízda 14:30 – 17:45 v prostoru startu 

4. zasedání SSK 18:00 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 

vyhlášení vítězů 18:30 
v prostoru ředitelství ve stanu za 

motorestem 



  

7. ČINOVNÍCI 
 

činovníci: 

funkce: jméno: telefon: 

ředitel podniku: Aleš Gänsdorfer +420777679289 

zástupce ředitele: Miroslav Bartl +420775894882 

hlavní sportovní komisař: Jiří. Venuš +420777341517 

sportovní komisař: Jiří Nejdl +420728110486 

sportovní komisař: Aleš Kárný +420602566158 

hlavní technický komisař: Bohuslav Krčmář +420774901941 

technický komisař: Ing. Josef Stránský +420737262174 

technický komisař: Pavel Vávra       

hlavní časoměřič Mirolaslav Dvořáček +420603208874 

časoměřič: Luboš Šabík +421905262358 

hlavní činovník pro bezpečnost: Lukáš Stárek +420606561241 

hlavní lékař: MUDr. Milan Vidlák +420606563604 

vedoucí trati: Lukáš Stárek +420606561241 

vedoucí servisního parkoviště: Petr Stejskal, Kamil Polák +420777948228 

bezpečnostní delegát AS AČR: Miroslav Smolík +420725828812 

pozorovatel ASN Jan Koudelka +420737234535 

 
8. POVOLENÁ VOZIDLA 
 
8.1 Mistrovství ČR 

 Vozidla pro MČR budou rozdělena dle Ročenky 2022, Kapitoly G, odstavce 1.2 

8.2 Česká Trofej 

 Vozidla pro ČT budou rozdělena dle Ročenky 2022, Kapitoly G, odstavce 2.2 

8.3 Mistrovství ČR Historických automobilů 

 Vozidla pro MČR HA budou rozdělena dle Ročenky 2022, Kapitoly K, odstavce 4.2 

8.4 MZAV Maverick Hill Climb Czech 

 Vozidla pro MHCC budou rozdělena dle sportovních řádů série MZAV MHCC. 
 
9. OFICIÁLNÍ VÝVĚSKA PODNIKU 
 

Oficiální vývěska podniku bude umístěna: v prostoru před startem a v prostoru   
ředitelství ve stanu za motorestem. Elektronická na Sportity. Přístupové heslo:  
Albrechtice2022 

 
10. UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ 

 
Uzavřené parkoviště bude zřízeno v prostoru: 1. před startem a/nebo 2. seřadiště 
v prostoru cíle. 



  

 
11. PROTESTY A ODVOLÁNÍ 
 
11.1 Protesty 
 

Protesty musí být podány v souladu s Kapitolou C, odstavcem 5.2, Ročenky 2022 
 

Všechny protesty musí být podány písemně a musí být předány řediteli závodu nebo 
jeho zástupci či v jejich nepřítomnosti sportovním komisařům. Pokud protest vyžaduje 
demontáž a opětovnou montáž různých prvků vozu, od protestujících může být 
vyžadována kauce až do výše 250.000 Kč. 

 
Kauce při podání protestu:  11 500 Kč 

11.2 Odvolání 
 

Soutěžící mají právo na odvolání, a to v souladu s Kapitolou C, odstavcem 5.3, 
Ročenky 2022. 

 
Poplatek při odvolání:   22 000 Kč 

 
12. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A CENY 
 

Vyhlášení vítězů proběhne po skončení každého závodu. Vyhlášení jsou povinni se 
účastnit všichni jezdci, kteří dokončili v sobotu druhou závodní jízdu a v neděli po třetí 
závodní jízdě. 

 
Vyhlášeni budou první tři jezdci v absolutním pořadí, a dále v kategoriích či skupinách 
a třídách pro jednotlivá mistrovství, trofeje a série. 

 
Případná další ocenění jsou v plné kompetenci pořadatele. 

 
13. DALŠÍ USTANOVENÍ 

Příjezd účastníku do PZS parkoviště bude možný v pátek 19. 8. 2022 od 10:00 hodin. 
Po vyzvání hlavního pořadatele depa budou usazeni na určené místo a poté se budou 
řadit další jezdci.  
Jezdci se budou řadit před vjezdem u hlavní brány (ta je určena od města Lanškroun 
za benzínovou stanicí) do PZS, jak postupně přijeli. Pokud někdo přijede, od cíle (od 
Štítů) projede po trati a bude odstaven na křižovatce Albrechtice pod startem. Ostatní 
vjezdy budou hermeticky uzavřeny, jiný přístup na závodiště nebude možný! (Od obce 
Sázava se nedostanete)!  
Pořadatelé budou organizovat pro velké týmy nájezd do DEPA již v průběhu čtvrtka.  
Pořadatelé, ředitel a promotér série MZAV MHCC a MČR žádá všechny jezdce o 
respektování všech pokynů od pořadatelů.  

 
14. SCHVÁLENÍ ZU 

Tato zvláštní ustanovení byla schválena AS AČR pod číslem 007ZAV220722 
   

 
 
          ředitel závodu 
                                                                                                      Aleš Gänsdorfer 


