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Společnost KHSA – Klub historických sportovních automobilů o.s. vypisuje soutěž o 
pohár KHSA 
 
 

„KHSA Trophy 2014“ 
 
 
s následujícími podmínkami: 
 
 

1. Základní zásady 
 
Tato soutěž historických automobilů je vyhlášena jako aktivní oslava historických 
sportovních automobilů. KHSA si vyhrazuje právo vlastní definice historického 
sportovního automobilu. 
 

 
2. Povinnost zápisu – Podmínky účasti 

 
Podmínkou k účasti v klubové KHSA Trophy je vstup do Klubu Historických 
Sportovních Automobilů a zaplacení členského příspěvku na příslušné období. 
Zájemce / registrovaný člen KHSA musí před svou první závodní jízdou v rámci 
KHSA Trophy vyplnit přihlášku k zápisu u KHSA a zaplatit startovné. Startovné činí 
3 000,-Kč a musí být zasláno na konto: 260768956 u banky ČSOB, kód banky: 0300, 
nadepsat (účel platby) KHSA Trophy, Variabilní symbol: klubové číslo účastníka1. 
K účasti jsou oprávněni všichni řidiči vozů, které budou schváleny pro účast 
organizátory těch soutěží, které budou zařazeny do kalendáře KHSA Trophy. KHSA 
si vyhrazuje právo se vyjádřit k zápisu a k zařazení do níže uvedených kategorií 
zamítavě – bez udání důvodů – nebo nechat jezdce startovat jako „hostujícího 
jezdce“2. 
 
Zapsaní jezdci 
 
• Obdrží e-mailem nebo faxem dokument  o Vypsaní soutěže / Informace  

• Zavazují se, že budou propagovat Pohár na vozidle podle bodu 10.1., viz níže 

• Budou oceněni za výsledek v celkovém hodnocení 

 

2.1.  Prokázání zkušeností závodního jezdce / Kurz závodních jezdců: 
 
KHSA Trophy respektuje takové hodnocení zkušenosti jezdce, jaké stanovuje 
pořadatel každé soutěže, která bude zapsána do kalendáře závodů KHSA Trophy. 

 
 

1 Klubové číslo člena bude každému účastníku přiděleno na základě přihlášky. 
2 Startovat jako hostující jezdec znamená, že tento nemá nárok na vyhodnocení svého umístění 
v celkovém hodnocení soutěže 
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3. Připuštěné vozy 

 
Účastnit se mohou jezdci/uchazeči s historickými vozy, jež byly vyrobeny v období do  
31.12.1990 a jejich vozy budou připuštěny k účasti na podnicích, zařazených do 
kalendáře KHSA Trophy. 
 
 

4. Klasifikace podniků 
 
Všechny účastníci KHSA Trophy budou hodnoceni podle následujících kritérií: 
 

• Prestiž podniku 
• Stav vozu 
• Druh Podniku 
• Počet ostrých závodních kilometrů 
• Umístění 

 
4.1.  Prestiž podniku 

 
Prestiž podniku je definována s ohledem na jeho otevřenost pro mezinárodní 
posádky: 
 

• Mezinárodní podnik 
• Národní podnik 
• Volný podnik 

 
 
 

4.2.  Stav vozu 
 

Stav vozu je hodnocen s ohledem na jeho originalitu. Nejvýše je hodnocena účast 
originálního závodního vozu, abychom ocenili úsilí majitele udržet originální závodní 
vůz v provozuschopném stavu. Stav vozu bude hodnocen takto: 

• Originální vůz 
• Stavba závodního vozu podle přílohy K 
• Speciální závodní vozy (všechny, které nebudou zařazeny do výše uvedených 

kategorií) 
 
 

4.3. Druh podniku 
 

Druhy podniků jsou zvoleny s ohledem náročnost přípravy vozu a náklady na provoz 
vozu při daném podniku. Hodnocené druhy podniků jsou následující: 

• Rally 
• Okruhové závody a závody do vrchu 
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• Dálkové soutěže 
Jedná se o takové podniky, které jsou vypsány v jednom závodě na více než 
200 ostrých závodních kilometrů. 
 

• Classic Race 
Jedná se o podniky s vytyčenou tratí, harmonogramem a časomírou. Na konci 
každé akce Classic Race je vyhlášeno absolutní pořadí. Hlavním kritériem 
měření není rychlost posádek. Do této kategorie spadají jízdy pravidelnosti, 
setinové rally apod.  
 

• Classic 
Jedná se o podniky, u kterých je vytyčena trať, ale zpravidla není oficiálně 
měřen čas a není vyhlašováno pořadí. Patří sem klubové akce, srazy, 
předváděcí jízdy, apod. 

 
4.4.  Počet ostrých závodních kilometrů 

 
Počet ostrých závodních kilometrů má u každého podniku podle čl. 4.3. jinou 
bodovou dotaci, která zohledňuje nároky na přípravu jezdců a provozování vozidel 
na jednotlivých typech podniků. Nejvyšší bodovou dotaci mají ostré závodní kilometry 
v disciplínách Rally a Okruhy / Vrchy. Nejnižší bodovou dotaci pak naopak mají ostré 
závodní kilometry podniků Classic. 

4.5.  Umístění 
 

Za účelem ocenění úspěchu účastníků výše uvedených podniků bude přiděleno 
bodové hodnocení za umístění na prvních třech místech. 

 
5. Technické přezkoušení 

 
Vedoucí soutěže KHSA Trophy má právo provést technickou kontrolu, případně 
přezkoušení vozidlel účastníků KHSA Trophy. Soutěžící musí pro tento případ 
poskytnout nezbytnout součinnost, a to na dohodnutém závodě zapsaném do 
kalendáře KHSA Trophy. Odmítnutí této povinnosti může být penalizováno odnětím 
bodů, případně vyloučením z poháru.  
 
 

6. Hodnocení 
 
Všichni účastnící budou bodově ohodnoceni za účast v jednotlivých soutěžích 
v souladu s jejich klasifikací podle čl. 4. 
 
Každý účastník bude moci kontrolovat průběžný stav (klasifikaci) na oficiálních 
stránkách klubu: www.khsa.cz 
 
Finanční dotace podle umístění v celkovém hodnocení KHSA Trophy je ve výši 
100 000 Kč. 
 

http://www.khsa.cz/
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1. místo    40 000 Kč + putovní pohár KHSA Trophy     
2. místo    25 000 Kč     
3. místo    15 000 Kč      
4. místo      7 000 Kč 
5. místo      3 000 Kč 
 
Zbylých 10 tis. Kč bude rozděleno podle uvážení pořadatele. Podmínkou pro 
vyplacení výše uvedených cen je osobní účast oceněného na předávání cen. 
V případě nepřevzetí ceny bude tato použita na zvýšení rozpočtu pro příští sezónu. 
 
Jako řádný startující je uznán ten, kdo prokázal, že zaplatil včas a v plné výši 
startovné a po absolvování soutěže předložil výsledkovou listinu, a to buď ve formě 
dokumentu potvrzeného pořadatelem nebo odkazem na web, na kterém pořadatel 
zveřejnil výsledky soutěže. Dále pak prokázal „odvezení“ povinné reklamy pořadatele 
KHSA v souladu s čl. 10. 
 
Soutěž, vybrána pořadatelem KHSA Trophy jako soutěž „KHSA“ bude ohodnocena 
dvojnásobným počtem bodů za ostrý závodní kilometr.  
 
V případě protestů je jedinou a rozhodující autoritou KHSA. 
 
 

7. Termíny závodů 
 
Termíny závodů stejně jako seznam závodů zapsaných do kalendáře KHSA Trophy 
budou pravidelně zveřejňovány na webu KHSA. 
 
 

8. Přiznání cen 
 
Účastníci, kteří na konci sezóny dosáhli nejvyššího počtu bodů, budou vyhlášeni za 
„Vítěze poháru“ a ohodnoceni podle čl. 6. Celkový vítěz KHSA Trophy a tím pádem 
„Vítězem putovního poháru KHSA“. 
 
Při rovnosti bodů rozhoduje počet vítezství, druhých a třetích míst.   
 
 

9. Zápis k jednotlivým závodům 
 

9.1. Všeobecné zásady: 
 
Každý účastník je sám zodpovědný za svůj zápis do startovní listiny. KHSA zveřejní 
seznam zapsaných účastníků na Internetu a zašle, pokud to bude možné, seznam 
zapsaných účastníků od pořadatelů jednotlivých závodů všem zájemcům.  
 
Přihlášení k zápisu se provede zásadně přes KHSA prostřednictvím Internetu.  
 



Tento dokument je oficiální dokument KHSA a upravuje pravidla soutěže KHSA Trophy pro rok 2014 
 

Stránka 7 

 

9.2. Startovné: 
 
Sezónní startovné je určeno ve výši 3 000 Kč a musí být poukázáno na konto: 
260768956 u banky ČSOB, kód banky: 0300, nadepsat (účel platby) KHSA Trophy, 
Variabilní symbol: klubové číslo účastníka3.  
 
 

10. Doplňující ustanovení 
 

10.1. Reklamy: 
 

Reklamy nejsou v zásadě nijak omezeny, nesmí však porušovat dobré mravy. Pro 
reklamu pořadatele KHSA Trophy jsou vymezeny tyto plochy (definitivu umístění lze 
dohodnout individuálně): 
 

 
 

                                            
3 Klubové číslo člena bude každému účastníku přiděleno na základě přihlášky. 
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Toto ustanovení platí pro vozidla jakéhokoliv stavu a pro všechny soutěže zapsané 
do kalendáře KHSA bez výjimky. 
 

11.   Všeobecně 
 
Pořadatel poháru KHSA Trophy si vyhrazuje právo, k těmto ustanovením vyhlásit 
další upřesňující pravidla. V případech zásahu "Vyšší moci", je však pořadatel 
zbaven odpovědnosti za dodržení svých povinností. Účastník KHSA Trophy a jezdec 
se vzdávají aktem předání vyplněného formuláře přihlášky k zápisu jakýchkoliv 
nároků na jakoukoliv náhradu škody vůči pořadateli, ať už z jakéhokoliv důvodu, a to i 
tehdy pokud je to podle platného práva opodstatněné.  
 

11.1. Přestupky proti pravidlům v podobných soutěžích: 
 
Právně platný přestupek účastníka v podobných soutěžích, který byl postižen trestem 
vyloučení nebo odnětí bodů, může mít v hodnocení tohoto účastníka, pokud se tento 
přestupek stal v běžném závodu soutěže, uvedené následky: 
 

- při prvním přestupku v běžné sezóně neobdrží jezdec žádné body 
- při druhém přestupku následuje vyškrtnutí jezdce ze seznamu příslušného 

hodnocení 
 

Toto rozhodnutí musí být postiženému jezdci spolu s rozhodnutím o vyloučení / 
odnětí bodů neprodleně písemně doporučeně doručeno. 
 

11.2. Vyloučení odpovědnosti 
 
Účastníci znají všechna rizika a nebezpečí motorového sportu a plně je akceptují. 
 
Účastníci se vzdávají za sebe i za své následníky a tudíž i za každou pojišťovací 
společnost, se kterou by měli uzavřeny dodatečné smlouvy, jakýchkoliv přímých a 
nepřímých požadavků na odškodnění proti KHSA, jejím funkcionářům, pořadatelům 
nebo organizátorům, jakož i proti kterékoliv osobě nebo společenství, které mají co 
do činění s pořádáním akce (včetně funkcionářů a úřadů, které vydaly povolení k 
akci), jakož i jiným účastníkům a jezdcům, nazývaným dále „strany“.  
 
Účastníci prohlašují odevzdáním přihlášky k zápisu v této soutěži, že se vzdávají 
neodvolatelně a bezpodmínečně všech práv a právních prostředků, nároků, 
požadavků jednání a procesů, které by mohly být jimi nebo jejich jménem proti 
stranám vzneseny a nasazeny. To všechno v souvislosti se zraněními, ztrátami, 
škodami, náklady a/nebo výdaji (včetně nákladů na právníka), které se účastníkovi 
stanou na základě nehody nebo incidentu v rámci soutěže zapsané do kalendáře 
KHSA Trophy.  
 
Účastníci prohlašují odevzdáním přihlášky k zápisu v této soutěži, že plně chápou a 
rozumí významu a následkům tohoto prohlášení a těchto úmluv, že tyto povinnosti 
berou na sebe dobrovolně a tím se neodvolatelně vzdávají veškerých práv na žaloby 
o náhradu škod proti stranám, pokud to české právo připouští. Účastníci se vzdávají 
za sebe a své právní následníky veškerých nároků na náhradu škod jakéhokoliv 
druhu  spojených s riziky tohoto sportu, obzvláště typických a předvídatelných škod, 
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nároků proti stranám – především proti KHSA, jejím funkcionářům, pořadatelům, 
organizátorům, proti orgánům a úřadům vydávajícím povolení k pořádání závodů 
soutěže. 

 
12. Adresa pořadatele 

 
Klub Historických Sportovních Automobilů o.s. 
Na Příkopě 797, 755 01 Vsetín 
  
Tel.: +420 603 809 855  
e-mail: klub@khsa.cz  
www.khsa.cz  
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