
 

Podřipská zabíjačka 

 

1. ročník 

 
Datum konání soutěže: 

 

Sobota 22. ledna 2022 

 

Druh a charakter: 

 

Soutěž je vypsána napříč všemi kategoriemi, řídí se pravidly a řády AOS. Je pořádána pro minimálně dvoučlenné 

posádky. Tratě a časy budou pro všechny posádky shodné.  

 

Trať soutěže: 

  

Soutěž má dvě etapy v celkovém součtu max. 80 km, seznam obcí bude v rádiusu 15 km od místa přejímky.  

 

Ředitelství soutěže: 

 

Ředitel soutěže:    Vladimír Žlábek 

Ředitel jízdy zručnosti a ZS:   Vladimír Uman 

Hlavní rozhodčí:   Zdeněk Jíše 

Autoři / vedoucí tratě:  Jaroslav Marek / Vít Hrzán 

a několik málo pomocníků, kterým tímto předem děkujeme. 

   

Jízda zručnosti, čas a místo přejímky: 

  

Ještě před přejímkou absolvujte jízdu zručnosti v nedalekém areálu společnosti TOP TRANS HIGHWAY s.r.o. 

Jízda zručnosti GPS N 50°25.07425', E 14°24.23233'   

Přejímka se uskuteční v sobotu 22. ledna od 9:00 do 9:45 hod v restauraci Sportovního areálu Horní Počaply.  

Parkování GPS N 50°25.25235', E 14°23.91545'  

Přejímka GPS N 50°25.27573', E 14°23.90580' 

 

Časový harmonogram: 

 

1. Přejímka   9:00 – 9:45 hod 

2. Jízdy zručnosti  8:45 – 9:45 hod 

3. Rozprava   10:00 hod 

4. Start 1.posádky  10:30 hod 

5. Dojezd včetně limitu  16:00 hod 

6. Vyhlášení výsledků  17:00 hod 

7. Diskuze, volná zábava, harmonikář 

 

Startovné a ceny: 

 

Startovné pro dvoučlennou posádku je ve výši 600,- Kč, v ceně je mastná odměna hned po dojezdu druhé etapy dle 

výběru (nabídka bude upřesněna a zveřejněna k objednání předem, nicméně lze očekávat prdelačku tmavou i světlou, 

zabíjačkový guláš, tlačenku, jitrnice, jelítka, prejt a podobné dobroty). Každý další účastník s požadavkem na 

mastnou odměnu po dojezdu do cíle platí 150 Kč. Startovné uhradí posádka převodem na účet 240 484 390 / 0300 

nebo výjimečně, po předchozí dohodě, hotově při přejímce.   

Každý účastník obdrží odměnu, první tři posádky obdrží poháry.  

 



Přihlášky: 

 

Přihlášky on-line na www.aoscz.info nejpozději však do 18. 1. 2022.  

 

Hodnocení soutěže: 

 

Hodnocení soutěže bude provedeno ve smyslu platných Řádů AOS, včetně vydaných doplňků. Do závěrečného 

hodnocení budou promítnuty výkonnostní koeficienty – handicapy jednotlivých posádek. Způsob výpočtu bude 

předem zveřejněn na webových stránkách.  

 

Provozní informace: 

 

Zázemí pro soutěž poskytuje SA Horní Počaply www.sahornipocaply.cz. Pořadatel má pro zájemce zajištěno 

ubytování, pro vzdálenější posádky od pátku. Jedná se o komplex buněk s centrálním vytápěním a společnými 

sociálkami, který je přímo v areálu. Cena za osobu a noc činí 310 Kč. Nabízíme i omezený počet dvoulůžkových 

pokojů s vlastním sociálním zařízením, cena 400 Kč / osoba. Do přihlášky uveďte požadovaný zájem. Přímo v areálu 

proběhne i samotná zabíjačka, jejíž produkty budou odpoledne k dispozici ke konzumaci i k zakoupení. Po vyhlášení 

výsledků proběhne diskuze k použitému systému hodnocení. Ke každé správné zabíjačkové hostině patří muzika,  

u nás harmonikář nebude mít na starosti jen kulturní vložku, zároveň zmírní napětí mezi pořadateli a soutěžícími.  

 

Závěrečné ustanovení: 

 

Každý účastník startuje na vlastní náklady. Soutěž se koná za normálního silničního provozu, každý soutěžící je 

povinen dodržovat Zákon 56/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Řidič odpovídá za to, že technický 

stav jeho vozidla vyhovuje stanoveným podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění. 

Podáním přihlášky se soutěžící zavazuje nahradit škody způsobené osobám třetím nebo pořadateli.  

Pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění a upřesnění údajů uvedených v propozicích. Změny budou oznámeny na 

webových stránkách nebo emailem přímo přihlášeným posádkám, případně nejpozději při rozpravě. 

Lékařskou gastro pohotovost zajišťují Nemocnice Mělník, Nemocnice Roudnice nad Labem a Nemocnice 

Litoměřice, případně Karel Kuklík s fernetem.   

 

http://www.aoscz.info/
http://www.sahornipocaply.cz/

