FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR
Národní autorita Mezinárodní federace historických vozidel FIVA
Nad Okrouhlíkem 11, 182 00, Praha 8, Česká republika

Sportovní řád Poháru Federace

SPORTOVNÍ ŘÁD
POHÁRU FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH
VOZIDEL ČESKÉ REPUBLIKY
Sportovní řád je vlastnictvím Federace klubů historických vozidel
České republiky z.s. (dále FKHV) - Národní autorita FIVA.

www.fkhv.cz

tel.: +420 605 78 78 58

pohar@fkhv.cz

Stránka 1 z 5

IČ: 67799507

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR
Národní autorita Mezinárodní federace historických vozidel FIVA
Nad Okrouhlíkem 11, 182 00, Praha 8, Česká republika

Sportovní řád Poháru Federace

Účel
Pohár Federace (dále PF) je celostátní soutěžní seriál účastníků s historickými vozidly
pořadatelů akcí pro historická vozidla pod Federací klubů historických vozidel ČR (dále
FKHV). Účelem Poháru Federace je zvyšování úrovně a standardů vybraných veteránských
akcí, jejich podpora, propagace a hodnocení ze strany FKHV. Dále jde o prezentaci těchto
akcí před veřejností a ukázku dobré spolupráce mezi vrcholovými veteránskými organizacemi
v ČR. Účelem je také podpora pořadatelů akcí a samotných účastníků PF a jejich ocenění.
K tomu se v odpovídající míře využívá Sportovní kodex FIVA s ohledem na možnosti
organizátorů, charakter akce a národní zvyklosti.

Rozsah, akce, účastníci
Do PF je možné přihlásit všechny druhy akcí rozdělené dle bodu 4.1, např.: jízda
pravidelnosti, soutěže elegance, výstavy, srazy, dálkové jízdy, orientační jízdy, dálkové jízdy
s úkoly, orientační jízdy s úkoly atd.
Jako účastník se do PF může přihlásit každý držitel historického vozidla a účastnit se akcí
vybraných do PF v souladu s propozicemi akce tak, jak je určí pořadatel.

Definice, zkratky
Pohár Federace (PF)
Je výběrovým seriálem akcí, reprezentující kulturní a sportovní kvalitu a zároveň různorodost
veteránského hnutí v České republice.
Akce
Akce (soutěž) zařazená do Poháru Federace, ve které účastníci sbírají pohárové body.
Pořadatel
Pořadatel akce zařazené do Poháru Federace.
Účastník
Účastník (jezdec, řidič vozidla) přihlášený do Poháru Federace, který sbírá body na akcích
zařazených do Poháru Federace.
Delegát
Pověřený delegát na akci PF je přítomen na akci, reprezentuje FKHV, zajišťuje přenos
výsledků a podává písemné hodnocení akce. Na akci je viditelně označen jako delegát Poháru
Federace klubů historických vozidel ČR. Je vybaven propagačními předměty PF a FKHV.
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Akce PF
4.1 Přihlášení akce do PF
Pořadatel přihlásí akci do PF prostřednictvím přihlášky, která je umístěna na internetových
stránkách www.fkhv.cz, Pohár Federace. V přihlášce je důležité zvolit druh akce, aby byli
účastníci předem informování, o jaký druh akce se jedná:
•
•
•

jízda pravidelnosti
orientační nebo dálková jízda/soutěž (orientační jízdy a soutěže, dálkové jízdy s úkoly,
orientační jízdy s úkoly),
soutěž elegance, sraz, výstava, setkání (účastníci získají fixní počet bodů uvedený
v kapitole 5.3, bez ohledu na vyhodnocení pořadí od pořadatele).

Přihlášky je možné zasílat do konce aktuálního kalendářního roku, tj. do 31. 12.
Odesláním přihlášky nevzniká pořadateli automatický nárok na zařazení akce do PF.

4.2 Výběr akce
Akce budou vybírány na základě organizační úrovně, kvality zajištění, výjimečnosti a
propagačního významu, popř. na základě předchozích zkušeností v PF. Přihlíženo bude také
na rovnoměrné rozložení během sezóny a regionálního umístění po celé ČR.
Počet přijatých akcích do Poháru Federace je kapacitně omezen.
Pořadatel akce určené pro vozy jedné značky, zvýší šanci na zařazení akce do PF vytvořením
speciální kategorie pro jezdce PF, kam přijme historická vozidla bez ohledu na značku.
Informace o přijetí akce do PF dostane pořadatel prostřednictvím kontaktního e-mailu a bude
mu následně zasláno Pověření o zařazení akci do PF. Zároveň bude vyvěšen seznam
vybraných akcí na stránkách www.fkhv.cz.
Pořadatelům jsou před akcí předány:
a) pověření o zařazení akce do PF,
b) kontakt na delegáta,
c) propagační předměty a podklady.

4.3 Před konáním akce
PF se dle možností podílí na podpoře akce před jejím konáním. Jedná se především o
propagaci akce na internetových stránkách a sociálních sítích. Zveřejnění informace
v tiskových médiích, zasílání e-mailových pozvánek účastníkům v PF a ostatním zájemcům.
Před konáním akce kontaktuje pořadatele pověřený delegát. Ten odpovídá za zajištění a
předání propagačních materiálů PF, které budou v den akce (popř. i dříve) umístěny na místě
konání. Delegát provede vhodným způsobem v úvodu akce (např. při zahájení akce nebo
rozpravy s jezdci) představení PF a dohodne s pořadateli také svoji aktivní účast při
závěrečném vyhodnocení akce (např. při předávání cen).
Pořadatel obdrží dle domluvy s delegátem také logo PF, které bude umístěno na všech
propagačních předmětech v souvislosti se zařazenou akcí (např. letáky, plakáty, startovní
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čísla, internetové stránky atd.) a odkaz na možnost přihlášení účastníka do PF. Tuto možnost
dá pořadatel také účastníkům při registrace do jejich akce. Pořadatel následně předá tuto
informaci svému delegátovi.

4.4 Po konání akce
Po konání akce předá pořadatel neprodleně delegátovi propagační materiály PF, které měl na
akci zapůjčeny, a výsledky akce, popř. startovní listinu v tištěné formě nebo elektronicky,
nejpozději však do 7 dnů po skončení akce. V případě nepředání materiálů může být akce
dodatečně vyřazena z akcí PF a nehodnocena.

4.5 Hodnocení akce
Pořadatelé akcí budou hodnoceni přiděleným delegátem. Po skončení sezóny mohou být
pořadatelé oceněni na společenské akci pořádané FKHV ČR.
Organizátoři PF si vyhrazují právo v případě zjištění, že pořadatel porušil některé z pravidel či
nedodržel některé z interních nařízení FKHV akci s okamžitou platností vyřadit z Poháru
Federace bez nároku na kompenzaci.

Účastníci PF
Účastníkem PF může být každá osoba s historickým vozidlem, která ho řídí, na vybraných
akcích PF, v souladu s propozicemi akce tak, jak je určí pořadatel.

5.1 Vozidla, s nimiž je možno se účastnit PF
Historická vozidla s platnými doklady k provozu, pojištěním, splňující podmínky stanovené
pořadateli. Účastník může pro různé akce použít různá vozidla dle charakteru jednotlivých
akcí a propozic pořadatelů.

5.2 Přihlášení účastníka
Zájemci o účast v PF se přihlašují pomocí formuláře na stránkách www.fkhv.cz, nebo přímo
na akcích PF.
Přihlášení účastnici budou zařazení do „Seznamu účastníků“, který bude umístěn na stránkách
www.fkhv.cz.
Přihlášení účastníka je platné vždy na konkrétní kalendářní rok.

5.3 Bodové hodnocení účastníka
Účastník PF sbírá body na akcích zařazených do PF, kde jsou předem známá kritéria
hodnocení. Účastník si může dopředu rozhodnout, jakým vozidlem pojede a o jaký bodový
zisk bude soutěžit.
Účastník musí před začátkem akce pořadateli nahlásit, že je zařazen do PF.
Hodnotícím obdobím je součet nasbíraných bodů za jeden kalendářní rok. Každému
účastníkovi PF budou započítány konečné výsledky ze všech akcí zařazených do PF, kterých
se zúčastnil po přihlášení do PF. Lepší umístění v PF má účastník s vyšším počtem bodů.
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Za každou účast na akci v PF dostane účastník automaticky 5 bodů.
U JÍZD může účastník získat body navíc podle absolutního pořadí:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo

+10 bodů
+ 9 bodů
+ 8 bodů
+ 7 bodů
+ 6 bodů
+ 5 bodů
+ 4 body
+ 3 body
+ 2 body
+ 1 bod

Např.:
Účastník pojede na akci a umístí se v absolutním pořadí jízdy pravidelnosti na 2. místě:
Bodování: 5 bodů (účast) + 9 bodů (umístění)= 14 bodů za akci.
Není možné sčítat paralelně počty bodů ve dvou a více kategoriích při jedné akci, pokud
nebude vedením PF rozhodnuto před vyhlášením akce jinak.
Účastník PF může zaslat informaci o účasti na akci PF, popřípadě její hodnocení, na e-mail
pohar@fkhv.cz.

Celkové hodnocení a vyhlášení účastníků
Ze všech akcí zařazených do PF se na konci sezony po poslední akci PF provede celkové
vyhodnocení součtem všech bodů, které určí celkové pořadí účastníků PF. První tři nejlepší
účastníci s nejvyššími počty bodů, zvlášť v kategorii Auto a Moto, budou vyhlášeni na
společenské akci pořádané FKHV. V případě rovnosti celkového počtu bodů vyhrává
účastník, který se účastnil více akcí v PF. Pokud i tento počet je stejný, rozhoduje o umístění
vedení PF.
Oceněný může být pouze účastník PF, který se zúčastní minimálně dvou akcí zařazených do
PF.

Kontakt:
pohar@fkhv.cz
+ 420 604 220 033 – Josef Hensl
Aktualizováno v Praze dne 25. 1. 2018
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