PROPOZICE
III. TATRANSKO-VALAŠSKÝ POHÁR
2019
1. Pořadatel
1.1 Pořadatelem Tatransko-Valašského poháru 2019 jsou
Valašská rally s.r.o.
Jiráskova 2057
755 01 Vsetín
IČ: 07713614, DIČ: CZ07713614
e-mail: info@valasskarally.cz
(Česká republika)
a
AOS klub Poprad
Šrobárova 47
058 01 Poprad
IČO: 37938410
e-mail: p.oravec@aosklubpoprad.sk
(Slovenská republika)

2. Zápočet
2.1 Do III. Tatransko-Valašského poháru 2019 (dále jen TVP 2019) se započítávají
soutěže:
38. KOWAX Valašská rally ValMez (Valašské Meziříčí, 29. – 31. března 2019)
46. Rallye Tatry (Poprad, 3. – 5. května 2019)
2.2 Do celkového hodnocení TVP 2019 se samostatně bodují:
1. podnik: 38. KOWAX Valašská rally ValMez
2. podnik: 46. Rallye Tatry
3. Všeobecné ustanovení
3.1 Pohár je určen pro posádky, které absolvují obě soutěže, které jsou součástí
Tatransko-Valašského poháru 2019 – KOWAX Valašská rally ValMez a Rallye Tatry.
Podmínkou, pro hodnocení v celkové klasifikaci poháru, je odstartovat do úvodní
rychlostní zkoušky na obou podnicích. TVP 2019 se může zúčastnit jakákoli domácí i
zahraniční posádka se závodními licencemi, které splňují podmínky pro start na
podnicích MČR a MSR.
3.2 Snahou pořadatelů TVP 2019 je zaměřit se převážně na posádky z nižších
objemových tříd a zvýhodnit je před soutěžícími na silnějších vozech. Proto budou do
celkového konečného hodnocení TVP 2019 brány v úvahu výsledky přihlášených
soutěžících do TVP 2019 (v rámci absolutní klasifikace) a hlavně jejich umístění ve
svých objemových třídách v rámci zmíněných podniků.
4. Vypsané objemové třídy, skupiny
4.1 Tatransko-Valašský pohár 2019 je vypsán pro všechna vozidla, která odpovídají
platným předpisům Přílohy „J“ FIA MSŘ a národním technickým předpisům NSŘ
(MČR – třídy 2 – 13, společná klasifikace 14-18) a SAMŠ (MSR – třídy 2 – 12,
celková klasifikace MSR HA).
5. Registrace posádek
5.1 Registrace posádek proběhne předáním registračního formuláře TVP 2019 na
administrativní přejímce KOWAX Valašské rally ValMez a Rallye Tatry. Registrace
posádky pro TVP 2019 končí oficiálním časem administrativní přejímky Valašské
rally ValMez.
5.2 Pořadatel nepožaduje od soutěžících (posádek) za účast v Tatransko-Valašském
poháru 2019 žádný finanční vklad.
5.3 Podmínkou účasti je umístění jedné samolepky s motivem TVP 2019 na
soutěžním voze (mimo prostor střechy) o rozměrech 30 x 20 cm.

6. Zahraniční účastníci Tatransko-Valašského poháru 2019
6.1 Při účasti soutěžícího se zahraniční licencí (licence zemí EU, mimo ČR, SR)
v Tatransko-Valašském poháru 2019, ten zaplatí na KOWAX Valašské rally ValMez
startovné dle ZÚ, následně bude moci na popradské Rallye Tatry startovat bez platby
startovného (sleva 100 %).
7. Hodnocení, klasifikace:
7.1 Pořadatel vyhodnotí každé kolo TVP 2019 v samostatném výsledkovém pořadí.
7.2 Hodnocení proběhne podle předem známého bodového systému.
7.3 Hodnocení úvodního podniku TVP 2019 a průběžná celková klasifikace po
KOWAX Valašské rally ValMez bude zohledněna až před slavnostním startem Rallye
Tatry na základě účasti posádek v popradském podniku.
7.4 Do celkové klasifikace budou započítány výsledky obou podniků TVP 2019.
Žádný bodový zisk se neškrtá. Konkrétní jezdec nemusí při závodech TVP 2019
bodovat jen ve shodné třídě.
7.5 Celková klasifikace TVP 2019 bude vytvořena na základě celkového počtu
získaných bodů v každém podniku. Celkovým vítězem Tatransko-Valašského poháru
2019 se stane posádka, která dosáhne nejvyššího součtu bodů z obou vypsaných
závodů poháru. V případě rovnosti bodů platí pravidlo, že budou zvýhodněny
posádky nižších objemových tříd. Zásadní roli při srovnání soudobých a historických
vozů případně sehraje objem motoru.
7.6 Pokud i poté nastane u posádek rovnost bodů (stejný objem aj.), rozhodne o
určení celkového pořadí lepší čas na trati první rychlostní zkoušky Rallye Tatry!
7.7 Vyhlášení vítězů v celkové klasifikaci TVP 2019 proběhne na cílové rampě Rallye
Tatry v Popradu, v neděli 5. května 2019.
8. Systém bodování
8.1 Pořadatel přidělí v jednotlivých podnicích na základě absolutní klasifikace
účastníkům přihlášeným do TVP 2019 (při splnění podmínky 3.1) následující body:
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8.2 Pořadatel přidělí v jednotlivých podnicích dle výsledků v objemových třídách (při
započtení všech klasifikovaných při KOWAX Valašské rally ValMez a Rallye Tatry)
přihlášeným účastníkům TVP 2019 (v souladu s pravidly 3.1 a 8.2) následující body:
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Podmínkou přidělení bodů je, aby ve vypsané objemové třídě na Valašské rally
ValMez a Rallye Tatry odstartovaly minimálně tři posádky. V opačném případě bude
bodový zisk poloviční.
9. Ceny a prémie za celkové umístění
9.1 Vyhlášení vítězů TVP 2019 proběhne po ukončení poháru na základě bodů,
sečtených z obou podniků.
9.2 Přehled jednotlivých cen a prémií - celková klasifikace:
1. místo: poháry + startovné na obě soutěže zdarma, ročník TVP 2020 (přenositelné
na jinou českou i slovenskou posádku)
2. místo: poháry + poukaz na víkendový pobyt v Hotelu Sipox Štrba pro oba členy
posádky (+ další dvě osoby)
3. místo: poháry + poukaz na víkendový pobyt v Moravskoslezských Beskydech pro
oba členy posádky (+ další dvě osoby)
4. místo: poháry + poukaz na víkendový pobyt v Majláthově chatě na Popradském
plese pro oba členy posádky (+ další dvě osoby)
5. místo: poháry + autodoplňky v ceně 3 000,- Kč
6. místo: poháry + autodoplňky v ceně 2 000,- Kč

10. Protesty
10.1 Protesty musí být doručeny v písemné formě do tří dnů (středa 8. května 2019)
po zveřejnění výsledků TVP 2019 na emailovou adresu pořadatele.
10.2 Protest má právo podat pouze přímý účastník TVP 2019, který v uvedeném
seriálu startoval.
10.3 Protest musí být doložen hodnověrnými dokumenty. Pořadatel bude protest
následně řešit a do pátku 17. května 2019 podá vyjádření.

11. Dodatky
11.1 Pořadatel si vyhrazuje právo na změny těchto propozic TVP 2019, aniž by
přebíral odpovědnost za jakékoliv škody z těchto změn vzniklé.
11.2 Ceny a prémie za celkové umístění nelze vymáhat po pořadateli právní cestou.

12. Kontakt
12.1 Veškeré dotazy týkající se Tatransko-Valašského poháru 2019 směřujte na níže
uvedený kontakt:
Valašská rally s.r.o., Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, IČ: 07713614,
DIČ: CZ07713614, telefon / fax: +420 724 050 188, www.valasskarally.cz
AOS klub Poprad, Šrobárova 47, 058 01 Poprad, IČO: 37938410, Mobil: +421 903
639 422, mobil: +421 905 345 004, www.rallyetatry.sk
12.2 Kontaktní osoby:
Posádky, soutěžící:
Ing. Tomáš Plachý (člen org. výboru KOWAX
GSM: +420 724 050 188, e-mail: topmedia@seznam.cz

Valašská

rally

ValMez),

Bc. Peter Oravec (tajemník Rallye Tatry), GSM: +421 903 639 422, e-mail:
p.oravec@aosklubpoprad.sk
Média:
Ing. Tomáš Plachý (tiskový servis KOWAX Valašská rally ValMez), GSM: + 420 724
050 188, e-mail: topmedia@seznam.cz
Bc. Roman Ordelt (tiskový servis Rallye Tatry), GSM: +420 606 710 214, e-mail:
zlinpressmedia@seznam.cz

Jaromír Tomaštík v. r.
předseda organizačního výboru
38. KOWAX Valašská rally ValMez 2019

Vsetín, Poprad - 18. února 2019

Ing. Stanislav Hanzeli v. r.
předseda organizačního výboru
46. Rallye Tatry 2019

