RACING RESCUE
J.A.Komenského 1034
399 01 MILEVSKO
IČ:22707905
WWW.VYPROSTOVANI.CZ

PROPOZICE SOUTĚŽE VII.MMČR VZOHV 3.-4.5.2019

1) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Úplný název soutěže : MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VYPROŠŤOVÁNÍ
ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL
Pořadatel soutěže: RACING RESCUE z.s. J.A.KOMENSKÉHO 1034 399 01 MILEVSKO IČ: 227 07 905
Podpora soutěže : Soutěž se koná za podpory Jihočeského kraje a města Milevska
Záštita soutěže:
Soutěž se koná pod záštitou starosty města Milevska pana Ing. Ivana Radosty a hejtmanky
Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské

Místo konání soutěže : Parkoviště FOTBALOVÝ STADION ul. Kpt Nálepky 399 01 MILEVSKO
Datum konání soutěže: 3.-4.5.2019

2) VŠEOBECNÁ A TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Startovné : 1000kč za soutěžní družstvo , splatné v den uzavírky přihlášek na vrub pořadatele
soutěže.
ČÚ: 2066614143/0800 ČESKÁ SPOŘITELNA

Ředitel soutěže : Bc. Eva Hrychová Dis,
Uzavírka přihlášek : - naplněním startovní listiny
Podmínky účasti v soutěži: Včasné podání přihlášky, úhrada startovného.
Právní subjektivita soutěžního družstva

Pravidla podle kterých se soutěž koná: Pravidla MMČR – VZOHV 2019 vydaná Racing Rescue z.s.
Provedení soutěže

Soutěž se koná ve dvou kategoriích: šesti členné družstvo – základní početní stav
nebo
čtyřčlenné družstvo – zmenšený početní stav
Každý soutěžící jednotlivec může být člen pouze jednoho soutěžního družstva v jedné kategorii

Soutěžní družstvo v každé kategorii musí pro celkové hodnocení v soutěži absolvovat dva soutěžní
pokusy, 1x RAPID 1x STANDARD
Vybavení pro soutěžní pokus dodané pořadatelem. Stanoviště RAPID základní sada HVZ, základní
prostředky pro stabilizaci vozu, RHP, dopravní kužely . Bližší informace o možnostech použití
vlastního vybavení (krytí ostrých hran, glasmanagament atd.) bude upřesněno při brífinku rozhodčích
a VD
Informace o startování soutěžního pokusu -stanoviště RAPID
Pokus bude odstartován výzvou Hlavního rozhodčího do prostoru karantény. Časomíra bude
spuštěna příchodem družstva do místa soutěžního pokusu.
TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PŘIPRAVENY NA ZÁKLADNĚ!
Vybavení pro soutěžní pokus dodané pořadatelem. Stanoviště STANDARD základní sada HVZ,
základní prostředky pro stabilizaci vozu, RHP, dopravní kužely . Bližší informace o možnostech použití
vlastního vybavení (krytí ostrých hran, glasmanagament atd.) bude upřesněno při brífinku rozhodčích
a VD

Informace o startování soutěžního pokusu – stanoviště STANDARD
Pokus bude odstartován výzvou Hlavního rozhodčího do prostoru karantény. Časomíra bude
spuštěna příchodem družstva do místa soutěžního pokusu.
TECHNICKÉ PROSTŘEDKY PŘIPRAVENY NA ZÁKLADNĚ!

Informace o pojištění soutěže a soutěžících: soutěž bude pojištěna proti škodám způsobeným
třetím stranám, s pojištěním soutěžících

V MILEVSKU 10.1.2019

