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1. Účel:
1.1. Vytvořit prostor a standardy pro výběr kvalitních akcí a vyhodnocení úspěšnosti
účastníků Poháru Federace klubů historických vozidel České republiky (dále jen
Pohár Federace). K tomu se v odpovídající míře využívá Sportovní kodex FIVA
s ohledem na možnosti organizátorů a charakter akce a národní zvyklosti. Standardy
určují také některá organizační pravidla a způsoby prezentace.
1.2 Prezentace veteránských soutěží před veřejností.
1.3 Prezentace dobré spolupráce mezi vrcholovými veteránskými organizacemi ČR.
2. Rozsah a účastníci, odpovědnost:
2.1 Soutěže pravidelnosti, výstavy (soutěže elegance), srazy, dálkové jízdy.
2.2 Může se zúčastnit každý držitel historického vozidla z České republiky a ze
zahraničí na vybraných akcích. V souladu s propozicemi akce, jak je určí organizátor.
2.3 Vyhlašovatelem Poháru Federace je Akademie českého veteránismu FKHV ČR
(dále jen AČV).
3. Definice, Zkratky:
Akademie
českého
veteránismu
(AČV)
Pohár
Federace
(PF)

je odborným orgánem (presidia) FKHV ČR, jejímž posláním je
podporovat veřejné dění v oblasti historických vozidel v České
republice z hlediska obsahu a kvality.
Je výběrovým seriálem akcí, reprezentujících kulturní a sportovní
kvalitu a různorodost veteránistického hnutí v České republice.

4. Hodnocené období
Hodnoceným obdobím je vždy kalendářní rok.
5. Výběr soutěží
5.1 Výběr pořadatelů
Pořadatel oznámí zájem o zařazení soutěže do PF prostřednictvím přihlášky do
Poháru Federace. Přihláška je umístěna na www.fkhv.cz (přímá cesta:
http://www.fkhv.cz/akademie/pohar-federace/) Vzor Příloha č. 1. Přihlášky je možné
zasílat do 31. 3. 2016.
Pořadatelé budou vybráni Akademií. Akce budou zařazovány do PF také s ohledem
na rovnoměrné rozložení akcí během sezóny a regionálního rozšíření po celé ČR.
5.2 Pověření pořadatelů
Organizátorům vybraných soutěží bude předáno:
- Pověření k zařazení soutěže do Poháru Federace. Příloha č. 2
- „Pravidla pro organizátory soutěže s účastí Poháru Federace“. Příloha č. 4
- Akademie může vyslat svého delegáta na vybranou akci. Pak bude předáno
jmenování delegáta Poháru Federace pro danou soutěž Příloha č. 3.
- tento Sportovní řád Poháru Federace pro rok 2016.
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6. Přihlášky jezdců do Poháru Federace
Zájemce o účast se přihlašuje pomocí formuláře na stránkách www.fkhv.cz. Nebo po
dohodě s AČV (tel.:722 243 669) bude zájemci zaslána přihláška poštou.
Akademie zařadí vybraného účastníka do seznamu, který bude umístěn na
www.fkhv.cz v záložce pro Pohár Federace 2016.
7. Celkové bodové hodnocení účastníků.
Každému účastníku Poháru Federace budou započítány všechny výsledky z akcí,
kterých se účastní.
Body do Poháru Federace získané v jednotlivých soutěžích se načítají a lepší
umístění v Poháru Federace má jezdec s vyšším počtem pohárových bodů.
Pořadatelé soutěží mají za povinnost předat potřebné informace o akci, vždy po
skončení soutěže, nejpozději do sedmi dnů.
Jezdec může zaslat informaci o jeho účasti na akci Poháru Federace e-mail
akademie@fkhv.cz.
8. Hodnocení účastníků v jednotlivých soutěžích
(Soutěže pravidelnosti, orientační jízdy, soutěž elegance, srazy, dálkové jízdy).
8.1 Soutěže pravidelnosti, orientační jízdy (jízdy se soutěžními úkoly)
 Pro účely PF se hodnotí prvních 20 účastníků ze skupiny Auto a prvních 20 ze
skupiny Moto v absolutním hodnocení. V případě, že nebude vyhlašováno
absolutní pořadí, dostanou účastníci body ve všech vyhlášených kategoriích.
 Body získané na základě absolutního umístění v jednotlivých soutěžích se
započítávají dle následujícího algoritmu:
Absolutní pořadí
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
do 20. Místa

Počet bodů
30 bodů
24 bodů
18 bodů
17 bodů
16 bodů
15 bodů
14 bodů
13 bodů
12 bodů
1 bod

8.2 Soutěže elegance
1. Za účast na akci ve výši 5 bodů.
2. Body za umístění v kategorii, které vyhlásil pořadatel 10 bodů.
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8.3 Srazy
1. Za účast na akci ve výši 5 bodů.
2. Body za umístění v kategorii, které vyhlásil pořadatel 10 bodů.
8.3 Dálkové jízdy
1. Za účast na akci ve výši 5 bodů.
2. Body za umístění v kategorii, které vyhlásil pořadatel 10 bodů.
8.4 Celkové hodnocení a pořadí
Ze všech typů soutěží se zapíší výsledky jezdců resp. bodové ohodnocení do tabulky
celkového hodnocení. Vítězí účastník s největším počtem bodů.

Celkové body

Veteráni mezi ploty

Zámecká Rallye

Než vypustíme vodu z
chladiče 2014

Vinobraní s Mercedesy .

XVIII. Hanácký okruh

Retro Prague Historic
Bohemia Rallye 2014

Pacovský okruh 2014

30. Kolínská plaketová
jízda

Jízda Saši Kolowrata

Lucky Cruiser Weekend

Jarní Rallye FIVA B

Terezín 2014

Jméno jezdce

První jarní bublání

VZOR Celkové bodové hodnocení jezdce

9. Vyhlášení výsledků – ceny
Vyhlášení vítězů Poháru Federace proběhne v lednu následujícího roku.
Vyhlášeni budou první tři nejlepší v kategorii Auto a první tři nejlepší v kategorii Moto.
Absolutní pořadí bude vyhlášeno podle článku 8.4.
10. Vozidla s nimiž je možno se účastnit Poháru Federace
Historická vozidla, vyrobená před více než 30 lety platnými doklady k provozu a
pojištěním a která, odpovídají podmínkám stanovených pořadateli.
Jezdec může pro různé soutěže použít různá vozidla dle charakteru jednotlivých
soutěží a propozic pořadatelů.
11. Náklady Poháru Federace.
FKHV ČR hradí náklady na účast delegáta Akademie na soutěži.
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12. Harmonogram Poháru Federace
1. Sportovní řád 2015
1.1. Komunikační centrum ČR - příjem
přihlášek
1.2. Navázat kontakty pro mediální podporu
2. Distribuce nabídky Poháru Federace pro
pořadatele + Pravidla + přihláška

Odpovídá
Akademie

Termín
30. 11. 2015

Jiří Patočka
722 243 669
akademie@fkhv.cz
Akademie
Akademie

31. 12. 2015
30. 10. 2015

3. Příjem přihlášky pořadatele
3.1. Rozhodnutí Akademie FKHV ČR o
přijetí
4. Distribuce nabídky účasti v Poháru
Federace pro jezdce + Pravidla + přihláška
+ povolení nakládání s údaji jezdce na
webu.

J. Patočka
Akademie

31. 3. 2016

Akademie

30. 1.2016

5. Příjem přihlášky jezdce

J. Patočka

Průběžně

6. Průběžné vkládání dokumentů a
přihlášek na internetové stránky

J. Patočka

Průběžně

13. Přílohy
Přílohy:
Příloha č. 1 Přihláška k zařazení soutěže do Poháru Federace
Příloha č. 2 Pověření k zařazení soutěže do Poháru Federace
Příloha č. 3 Jmenování komisaře Poháru Federace
Příloha č. 4. Pravidla pro organizátory soutěže s účastí Poháru Federace
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Příloha č. 1 Přihláška k zařazení soutěže do Poháru Federace
Odkaz: http://www.fkhv.cz/akademie/pohar-federace/
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Příloha č. 2 Pověření k zařazení soutěže do Poháru Federace 2015
Vážení kolegové,
Vaše akce byla na základě Vašeho návrhu zařazena do seriálu akcí 2. ročníku
Poháru Federace klubů historických vozidel (dále jen PF) v roce 2016.
Znamená to určitou záruku organizační kvality, úrovně vozidel a zájmu
účastníků. Z druhé strany bychom chtěli kulturní a technický potenciál Vaší akce
využít k větší propagaci veteránistického hnutí ve veřejnosti.
Pohár Federace je organizován Akademií českého veteránismu (dále jen AČV
FKHV), která je součástí FKHV ČR.
Konkrétními projevy, že Vaše akce je součástí PF, může být přítomnost
delegáta AČV a také připomenutí PF ve Vašich propagačních a ostatních
materiálech, které se k akci váží.
Členem (delegátem) AČV, který se bude starat o Vaší akce je … S ním
dohodnete další postup, který bude rámcově spočívat především v jeho fyzické
účasti na akci (nebo alespoň na její podstatné části).
Doporučujeme připravit při zahájení akce představení „Poháru Federace“
nebo přítomného delegáta AČV nechat říct základní informace o PF, ev. vytvořit
krátký prostor delegátovi i při zakončení akce.
Tým Akademie nebo Delegát s Vámi zároveň dohodne detaily pro
propagaci akce v PF (tisková zpráva, informace o akci, rollupy, bannery, logo
PF pro tiskoviny a další materiály).
Důležitým úkolem bude Vaše spolupráce s týmem AČV nebo s delegátem
v zajištění soutěžních výsledků, seznamu účastníků a zpracování hodnocení
akce, které jsou nezbytné pro závěrečné vyhodnocení seriálu PF.
Náklady na účast delegáta při vlastní akci (tedy jednu osobu) jsou hrazeny
z rozpočtu FKHV, resp. v dohodě s pořadatelem akce.
Věříme, že jste pochopili náš společný záměr, jak podpořit naše hnutí ve
veřejném životě.
Prosíme o potvrzení, tohoto pověření že souhlasíte s výše uvedenými
podmínkami zařazení Vaší soutěže do 2. ročníku Poháru Federace. Prosíme
zaslat zpět na výše uvedenou adresu.
Pořadatel souhlasí (klub, zástupce):
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Příloha č. 3 Jmenování delegáta Poháru Federace - VZOR

VZOR POVĚŘENÍ
Federace historických vozidel ČR a Akademie českého veteránismu dle článku 2.
Sportovního řádu pověřuje výkonem funkce na akci Poháru Federace
Delegáta Poháru Federace
pana xxxxxxxxxxxx
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mobil.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail.: xxxxxxxxxxxx

Název akce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Údaje o akci.
Pořádající klub:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Název soutěže, akce:
Druh akce:
Kategorie soutěže:
Přibližná délka trati:
Určeno pro:
Datum konání:
Místo konání:
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Příloha č. 4 Pravidla pro organizátory soutěže s účastí Poháru Federace
1. Přihláška do Poháru Federace a výběr akce
1.1 Přihláška do Poháru Federace
Přihlášku akce do Poháru Federace podává pořadatel přes formulář dostupný na
internetových stránkách Federace (www.fkhv.cz – záložka Akademie - Pohár
Federace) – přímý odkaz: http://www.fkhv.cz/akademie/pohar-federace/.
V přihlášce je důležité zvolit druh akce, podle kterého se odvíjí hodnocení účastníků
– viz. Řád Poháru.
Uvádějte prosím funkční e-maily a telefonní čísla kvůli spojení s Akademií českého
veteránismu (AČV).
Přihlášky lze posílat do 31. března daného roku, upozorňujeme ale, že v lednu na
Plese Akademie českého veteránismu, při příležitosti vyhlášení předchozího ročníku,
bude zveřejněn aktuální seznam přihlášených akcí.
1.2 Výběr akce
Akce budou vybrány Akademií českého veteránismu. Bude zohledněno také časové
rozložení akcí v průběhu roku, omezení akce apod.
Informaci o přijetí a „Pověření k zařazení soutěže do Poháru Federace“ (viz. Řád
Poháru) dostane pořadatel e-mailovou zprávou. Zároveň bude vyvěšen seznam akcí
na stránkách www.fkhv.cz.
2. Před konáním akce
2.1 Předání propagačních materiálů a přítomnost delegáta
Před konáním Vás kontaktuje jeden z členů Akademie, který dostal Vaši akci na
starost. S ním se domluvíte na předání propagačních materiálů (bannerů) Poháru
Federace, které v den akce umístíte do prostoru, kde akce probíhá.
Předmětem dohody také může být, zda bude jako delegát přítomen na akci. V
případě, že bude na Vaší soutěž vyslán delegát AČV, bude Vám zaslán jmenovací
dopis delegáta.
Doporučujeme při zahájení akce představení „Poháru Federace“ nebo nechat
přítomného delegáta AČV, aby o Poháru řekl základní informace, ev. vytvořit krátký
prostor delegátovi i při zakončení akce.
2.2 Zveřejnění loga Poháru
Společně s informací o přijetí do Poháru dostanete e-mailem také logo poháru, které
má být umístěno na všech plakátech, startovních číslech, internetových stránkách
apod. Konkrétně se můžete domluvit s delegátem AČV, kam logo umístit.
3. Po skončení akce
3.1 Předání propagačních materiálů
Po skončení akce předá pořadatel delegátovi, nebo po domluvě členovi AČV
propagační materiály (bannery, které měl na akci zapůjčeny).
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3.2 Předání výsledků
Výsledky (v případě dálkových jízd, soutěží elegance a srazů i startovní listiny) předá
pořadatel:
a) Vytištěné po skončení akce delegátovi
b) Po domluvě se členem akademie na jeho e-mail (nejpozději však do sedmi
dnů)
c) Odešle e-mailem na Sekretariát AČV (akademie@fkhv.cz), případně
poštou na adresu FKHV ČR (Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha 8, 181 00)
(nejpozději však do sedmi dnů)
4. Vyhlášení výsledků
4.1 Vyhlášení pořadatelů
Pořadatelé akcí budou vyhlášeni na Plese AČV vždy v lednu následujícího roku.
Neurčuje se pořadí akcí. Pořadí se určuje pouze u jezdců.
ÚČASTÍ V POHÁRU SOUHLASÍ POŘADTEL SE ZVEŘEJNĚNÍM VÝSLEDKŮ A
FOTOGRAFIÍ Z AKCE.
Tyto „Pravidla pro organizátory soutěže s účastí Poháru Federace“ jsou přílohou
Řádu Pohár Federace. V případě potřeby kontaktujte sekretáře Akademie českého
veteránismu (Jiří Patočka, akademie@fkhv.cz).
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