
 

   

 

1000 míl československých 2018 

Slovenská etapa 15.6.2018  
Pri príležitosti 100. výročia vzniku samostatnej Československej republiky 

poriada Design Veteran Car Club Bratislava a Veteran Car Club Praha 

PROPOZÍCIE – Slovenská etapa 15.6.2018 

KÓDEX SÚŤAŽE 

 

Súťaž je usporiadaná ako jednodenná jazda pravidelnosti. Jazda je poriadaná v súlade 

s platnými pravidlami veteránskych súťaží poriadaných klubmi VCC Praha a DVCC 

Bratislava . Prebieha na otvorených komunikáciách pri dodržaní pravidiel cestnej 

premávky. Vodiči musia byť počas súťaže vybavení svojimi platnými dokladmi a dokladmi 

vozidla. Vozidlo musí byť označené pridelenými štartovnými číslami (dve nalepovacie na 

bokoch vozidla, plastové na prednej časti vozidla). Posádka sa zúčastňuje na vlastné 

nebezpečie, poriadateľ neprijíma voči účastníkom žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví 

či majetku. Posádky sú povinné dodržiavať pokyny poriadateľov, propozície jazdy a 

rešpektovať pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. 

 

ÚDAJE O SÚŤAŽNÝCH VOZIDLÁCH 

 

Preteku sa môžu zúčastniť automobily do modelového roku 1939. Vo zvláštnej kategórii 

závodné a športové automobily do roku výroby 1960 (táto kategória podlieha plnému 

schváleniu poriadateľov). Poriadateľ má právo výberu vozidiel a výnimiek. Kategórie sú 

rozdelené do objemových tried. S prihliadnutím na typ, charakter, výkon vozidla a pod. 

môžu byť dané vozidlá podľa rozhodnutia poriadateľa preradené do inej kategórie. Tak 

isto v prípade, že bude v danej kategórii nevyhovujúci počet vozidiel.  

 

PRIHLÁŠKY 

 

Prihlášky do súťaže je možné zasielať od 1.2.2018. Uzávierka prihlášok je 30.4.2018. Každá 

posádka zašle s prihláškou fotografiu vozidla a fotografie oboch členov posádky vo 

formáte fotografie na cestovný pas. Tieto fotografie budú neoddeliteľnou súčasťou 

jazdného výkazu. 

 

  



 

 

ŠTARTOVNÉ 

1. auto – dve osoby 100,-EUR (jedna osoba 65,- EUR) 

2. zvláštna kategória  - dve osoby 180,- EUR (jedna osoba 110 EUR) 

3. každý ďalší člen posádky 50,-EUR 

 

Úhrada štartovného je možná výhradne bankovým prevodom na účet DESIGN VETERAN 

CLUB Bratislava, číslo účtu: Tatra Banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. IBAN: 

SK20 1100 0000 0029 4905 0695, SWIFT: TATRSKBX. Doklad o zaplatení je nutné predložiť 

pri preberaní vozidla. 

 

Štartovné zahrňuje občerstvenie a stravu v priebehu celého preteku (občerstvenie, obed, 

1x slávnostná večera na Pálffyho paláci, 1x slávnostná večera v hoteli Carlton) vecné ceny, 

poháre pre víťazné posádky, poriadateľské a organizačné zaistenie akcie, odťah do 

najbližšieho záchytného bodu v prípade poruchy. Každá posádka obdrží spomienkovú 

plaketu, tričká, foto atď.  

 

PROGRAM  

II. etapa 1000 míl československých – SLOVENSKÁ ČASŤ 

Bratislava - Piešťany - Pezinská Baba – Bratislava 

 
ŠTVRTOK 14.6.2018  

13:00 – 15:00 Preberanie vozidiel prebehne na Námestí Eugena Suchoňa, Bratislava. Pri 

preberaní vozidiel posádka obdrží kompletné označenie vozidla a všetky 

materiály týkajúce sa celého preteku (itinerár obdrží posádka tesne pred 

štartom preteku).  

20:00 Slávnostná večera realizovaná za podpory spoločnosti PPA Controll v 

Pálffyho paláci na Zámockej ulici 

 

PIATOK 15.6.2018 

 

8:30  Štart do etapy z Námestia Eugena Suchoňa, Bratislava. Vozidla budú 

štartovať v poradí danom štartovnými číslami v pol minútových intervaloch. 

11:00   Obed v kúpeľnom meste Piešťany 

17:00  Cieľ na Námestí Eugena Suchoňa, Bratislava 

20:00   Spoločná večera v hoteli Radisson Blu Carlton  

 

 

Časy môžu byť podľa potreby poriadateľom upravené. Čas preberania a štartu do 

Slovenskej etapy je definitívny. 



 

 

PRIEBEH SÚŤAŽE A HODNOTENIE 

 

PREBERANIE 

Vozidlá musia byť k technickému a organizačnému preberaniu pristavené v 

prevádzkyschopnom stave. Poriadateľ má právo, v prípade vážnych technických závad, 

vozidlo z účasti vylúčit. Súťažnú posádku tvoria po celý čas jazdy osoby zapísané v 

štartovnej listine, prípadnú zmenu je nutné nahlásiť poriadateľovi pri preberaní. 

Pri preberaní vozidla je nutné predložiť: 

- vodičský preukaz 

- doklad o platnom poistení povinného ručenia 

- Osvedčenie o registrácii vozidla s platnou STK 

- doklad o zaplatení štartovného  

 

OZNAČENIE ÚČASTNÍKOV: 

Pri preberani obdrží každý člen posádky preukaz účastníka preteku. Tento oprávňuje k 

vstupu do priestorov vyhradených pre účely akcie. Slúži tiež na preukázánie nároku na 

občerstvenie a stravovanie. Z vyššie uvedených dôvodov je nutné nosiť preukaz po celý čas 

trvania akcie. 

 

OZNAČENIE VOZIDIEL: 

Každé vozidlo má štartovné čísla pridelená usporiadateľom – dve nalepovacie čísla na oba 

boky vozidla a plastové číslo na prednú časť vozidla. Posádka je povinná mať vozidlo 

označené štartovnými číslami po celý čas preteku. Neoznačené vozidlo nebude hodnotené. 

Štartovnými číslami se riadi aj poradie vozidiel na štarte. 

 

ETAPA: 

Slovenská časť preteku má jednu etapu. Trať je vedená mimo diaľnice. Jazdí sa za plnej 

cestnej premávky podľa itinerára, ktorý obdrží posádka na štarte etapy.  

 

PREJAZDNÉ KONTROLY (PK): 

Súčasťou preteku sú prejazdné kontroly, prípadne povinné zastávky a stanovené časy 

príjazdov do jednotlivých miest na trati. Prejazdné kontroly sú rozmiestnené na trati a sú 

označené modrou vlajkou. Prejazdnou kontrolou musí jazdec prejsť a nechať si potvrdiť čas 

prejazdu kontrolou. V rámci etapy je presne stanovený čas štartu (Bratislava), čas príjazdu 

do miesta obedu – mesta Piešťany. Štart po obede (Piešťany) je prevedený podľa 

štartovných čísiel v presne určených časoch.  Na trase je umiestnený jeden meraný úsek na 

Pezinskej Babe. O pravidlách, organizácii a spôsobe hodnotenia na Pezinskej Babe budú 

jazdci informovaní v priebehu štvrtkového slávnostného večera. Štart z Pezinskej Baby (z 

horného parkoviska) je prevedený podľa štartovných čísiel v čase danom poriadateľmi.  

  



 

 

Pri súťaži je povolené používať len ukazovateľ okamžitej rýchlosti (tachometer), ktorý je 

pôvodnou súčasťou historického vozidla, skúsenosť, intuíciu, prirodzené a nadprirodzené 

schopnosti vodiča. Spoliehame sa na športovného ducha a zmysel pre fair play, v zmysle 

ktorého nebudú účastníci používať iné než povolené prostriedky. 

Na trati sú umiestnené tajné kontroly, ktorých cieľom je monitorovanie dodržiavania trasy 

podľa itinerára. Za neabsolvovanie tajnej kontroly je jazdec diskvalifikovaný. Stanovené 

časy prejazdov (odjazdu) obdržia jazdci spolu s itinerárom. 

 

VYPÍSANÉ KATEGÓRIE SLOVENSKEJ ETAPY 15. 6. 2018: 

1. do 1000 ccm pre vozy do r.v. 1939 

2. do 1500 ccm pre vozy do r.v. 1939 

3. do 2000 ccm pre vozy do r.v. 1939 

4. nad 2000 ccm pre vozy do r.v. 1939 

6. dámský pohár pre vozy s výhradne dámskou posádkou pre vozy do r.v. 1939 

 

HODNOTENIE SLOVENSKEJ ETAPY 15. 6. 2018 

Víťazmi v jednotlivých kategóriách budú posádky s najlepším dosiahnutým výsledkom 

hodnotených kritérií – prejazdných kontrôl, tajných kontrôl, dodržanie stanovených 

prestávok (odjazdu), jazdy pravidelnosti. Už tradične bude vyhlásený aj celkový víťaz 

preteku. V každej kategórii budú vyhlásené prvé tri miesta, víťaz každej kategórie obdrží 

cenu. Taktiež bude vyhlásený celkový víťaz slovenskej etapy preteku 1000 míl 

československých.  

 

PROTESTY: 

Poriadateľ prijíma protesty po zložení zálohy vo výške 100,-EUR, ktorá v prípade, že sa 

protest ukáže ako neoprávnený alebo nedokázateľný, v plnej výške prepadá. Proti 

rozhodnutiu poriadateľa sa nie je možné odvolať. 

 

ODŤAHOVÁ SLUŽBA: 

Po celý čas preteku sa budú na trati pohybovať 2 odťahové vozidlá, ktoré bude možné 

v prípade poruchy zavolať na kontakt, ktorý bude uvedený v jazdnom výkaze. Odťahové 

vozidlo zaisťuje odťah len do najbližšieho záchytného bodu. 

 

OBČERSTVENIE: 

Po celý čas je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie, ako v priebehu preteku na 

zastávkach  na trati, tak aj po skončení etapy.  

 

Organizácia Slovenskej etapy 15. 6. 2018: 

Šimon Hůlka tel.:  +421 917 564 010 

Jan Čapka tel.:  +420 605 706 301 


