
Pravidla seriálu offroad závodů – Lazy 2011 
 
 

Vypsané kategorie EXTREM, ADVENTURE, TURISTICKÁ a QUAD 
 
 

I. Vozidlo a posádka 
Závodů se účastní osobní terénní vozidla s pohonem obou náprav do 3.500kg a s minimálně dvoučlennou 
posádkou. Řidič musí mít platný řidičský průkaz skupiny B. Spolujezdci musí být starší 18 let, v případě že jsou 
mladší musí mít písemné povolení rodičů nebo zákonných zástupců. 
V kategorii QUAD se účastní stroje s pohonem jedné nebo obou náprav, řidič musí mít platný řidičský průkaz pro 
daný stroj.     
 

 
II. Kategorie 

- EXTREM, vozidlo je vybaveno pohonem obou náprav, pneumatikami o maximálním průměru 42“, 
mechanickým navijákem a ochranným rámem pro posádku     

- ADVENTURE, vozidlo je vybaveno pneumatikami většími než 33“, maximálně však 42“ a nejméně 
jedním navijákem, pevně spojeným s vozidlem (nepřenosným), maximálně však třemi elektrickými 
navijáky 

- TURISTICKÁ, pneumatiky 33“ a menší, bez navijáku, v případě že je vozidlo opatřeno navijákem, tak ten 
bude zablombován 

- QUAD s náhonem na obě nápravy nebo hnanou pouze jednou nápravou – TRV, ATV    
 
 

III. Reklama 
Vozy, účastnící se závodů pořádaných offroadcz a Bigteam 4x4, musí ponechat volné plochy na startovní číslo 
s logy partnerů podílejících se na uspořádání závodů (střed dveří, kapota, boční okno podle dohody). Na 
ostatních místech mohou být umístěna loga jejich jednotlivých partnerů a sponzorů. 
 

 
IV. Původ vozu 

Každý závodník, který se zúčastní závodu s offroadovým vozidlem, nebo quadem musí mít platný TP, STK a 
platné povinné ručení (zelenou kartu).  
  
 

V. Zodpovědnost a vzdání se ručení 
Každý člen posádky svým podpisem na registračním listě zároveň prohlásí, že se osobně a neodvolatelně vzdává 
nároků na náhradu škody na majetku i zdraví vzniklých v souvislosti se závodem vůči pořadatelům a jejich 
personálu, stejně jako vůči úřadům a osobám, které dali k dispozici cesty a pozemky pro konání závodu v dané 
lokalitě. Současně tímto prohlásí, že celý závod absolvuje dobrovolně, ze své vlastní vůle a na svoje vlastní 
riziko. U účastníků závodu mladších 18 ti let bude vyžadován na registračním listě podpis zákonného zástupce. 
 
 

VI. Penalizace a ostatní ujednání 
- jízda bez bezpečnostních pásů – jen na vlastní riziko 
- jízda v protisměru na trati – okamžité vyloučení ze závodu 
- úmyslné poškození značení a zkrácení trati – připočtení času 
- úmyslný kontakt se soupeřem na trati – okamžité vyloučení ze závodu 
- záměrné zdržování na trati – připočtení času 
- celkové umístění – započítávají se tři nejlepší výsledky z celého seriálu 
- při dosažení stejného počtu bodů – započítává se čtvrtý výsledek dosažený v závodě 
- označení jednotlivých razítek – bude upřesněno na rozpravě před každým etapovým startem 
- pořadatel – je oprávněn v případě malého počtu posádek startujících v jednotlivých vypsaných 

kategoriích (méně než deset včetně) sloučit tyto vozidla do jiné kategorie 
- rozdělení cen – po ukončení každého závodu bude vyhlášení výsledků s rozdáním upomínkových 

pohárů a drobných cen. Hlavní ceny celého seriálu budou rozdány až po vyhlášení celkových výsledků.        
 

VII. Bodové hodnocení 
- I. místo    51 bodů 
- II. místo   47 bodů 
- III. místo   43 bodů 
- IV. místo  35 bodů 
- V. místo   30 bodů 
- VI. místo  29 bodů 
- VII. místo   28 bodů a každé následující o jeden bod méně do XV. místa 
- XV. místo  10 bodů a každé následující 



        
VII. Protesty 

Protesty je možné podat v každém konaném závodě dle ustanovení pořadatelů po složení příslušné kauce, 
kterou stanový pořadatel. Obecně platí podání protestů proti poplatku 5.000,- Kč. Pokud bude protest vedením 
závodu uznán oprávněným, poplatek bude vrácen. V případě že protest nebude uznán, propadá kauce 
organizátorovi. Protest je možné podat během závodu, nebo maximálně 15min po jeho ukončení. Za posádku 
provádí tuto komunikaci jeden zástupce. 
 
 

VIII. Zajištění úniku ropných látek  
V době stání vozidla bude každé vozidlo zabezpečeno tak, aby nedošlo k úniku ropných látek do půdy. Veškerý 
znečištěný materiál od ropných produktů se musí ukládat do připravených nádob v depu. Zákaz znečišťování 
vodních toků. 

 
 

IX. Zabezpečení palivové nádrže 
Palivová nádrž musí být zajištěna tak, aby ve všech extrémních polohách (převrácení) nemohly žádné pohonné 

hmoty uniknout. Stejné podmínky platí pro akumulátorové baterie 
 
 

X. Další ustanovení 
Vozidla startují do závodu podle výsledků dosažených ve večerním prologu a to vzestupně 
 
 
 
V Lazy ………………………………….2011 
 
 
Řidič:  
 
_____________          _______________            _________________          ________________                _______________      
jméno a přímení                   č. OP                           podpis                               telefon                                       e-mail 
 
Spolujezdec: 
 
_____________          _______________            _________________          ________________                _______________      
jméno a přímení                   č. OP                           podpis                               telefon                                       e-mail 
 
Spolujezdec: 
 
_____________          _______________            _________________          ________________                _______________      
jméno a přímení                   č. OP                           podpis                               telefon                                       e-mail 

 


