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PROPOZÍCIE



ORGANIZÁCIA 
Oldtimer Rally Classic Club o. z. [ORCS-C] 
Hliny 1316/139 
017 07 Považská Bystrica, SR 
IČO: 53 960 670  DIČ: 21 2155 4523 
organizátor nie je platiteľ DPH 
info@orcs.sk www.orcs.sk 

Bankové spojenie – EUR účet: 
SK44 8330 0000 0024 0204 2990 

Bankové spojenie – CZK účet: 
2102043107/2010  
[SK51 8330 0000 0021 0204 3107] 

Záštita 

Nad Oldtimer Rally Classic prebrala 
záštitu primátorka mesta Púchov 
JUDr. Katarína Heneková MBA.  

Generálny partner 

Hlavný mediálny partner 

POPIS PODUJATIA 
Oldtimer Rally Classic je stotinová orientačná 
rally pravidelnosti [regularity event] určená pre 
majiteľov historických vozidiel a vozidiel kategó-
rie youngtimer. Jednotlivé skúšky nie sú koncipo-
vané k dosiahnutiu maximálnych rýchlostí vozi-
diel. Preto sa nejedná o závod v pravom zmysle 
slova, ale o jazdu historických automobilov v 
premávke a v rámci pravidiel cestnej premávky. 
Vozidlá nejazdia v kolóne a tým neblokujú pre-
mávku. Posádky historických vozidiel musia do-
držiavať priemerné rýchlosti a prechádzať kon-
trolnými stanoviskami v presných časových ter-
mínoch. Orientácia na trati je prostredníctvom 
šípkového itinerára, vyhotovenom v medzinárod-
ných štandardoch.  

Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej 
premávky v oboch štátoch podľa platnej legislatí-
vy jednotlivých krajín. Organizátor vyžaduje dodr-
žiavanie všetkých rýchlostných limitov v obci, 
mimo ne a za ich prípadné porušovanie a z toho 
vyplývajúce sankcie organizátor neberie žiadnu 
zodpovednosť. 

ČASOVÝ PLÁN 
Informácie týkajúce sa registrácie, času štartov 
jednotlivých posádok, príjazdu na štart ďalšej 
etapy, mapy, časové harmonogramy a pod. sa 
posádky dozvedia včas počas konania podujatia. 
Časy štartov jednotlivých posádok obdržia po-
sádky včas pred štartom rally. 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV 
Výsledky budú zverjnené na mieste k tomu urče-
nom. To platí výlučne pre písomné výsledky. Po-
čas priebehu rally budú priebežné výsledky k dis-
pozícii online na stránke www.orcs.sk.   

ÚČASTNÍCI 
ORCS je rozdelené do dvoch súťažných kategórií. 
Kategória OLDTIMER je určená pre vozidlá star-
šie ako 30 rokov [s rokom výroby 1992 a staršie]. 
Táto kategória sa skladá zo samostatných pod-
kategórií: 

• A – vozidlá do roku 1945  
• B – vozidlá od roku 1946 do 1960 
• C – vozidlá od roku 1961 do 1975 
• D – vozidlá od roku 1976 do limitu 30 rokov 

[1992] 

V každej podkategórii budú vyhodnotené prvé tri 
miesta. Všetci súťažiaci v skupine Oldtimer, bez 
rozdielu na súťažnú kategóriu, súťažia v hlavnom 
poradí o celkového víťaza Oldtimer Rally Classic 
v trojmiestom poradí. 

Pre vozidlá mladšie ako 30 rokov, spadajúce do 
kategórie youngtimer, ktoré majú zberateľský po-
tenciál (edície a varianty vozidiel vyrábané v limi-
tovanom počte kusov alebo o športové verzie), je 
pripravená limitovaná samostatná súťažná kate-
gória YOUNGTIMER EXCLUSIVE.  
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• Y – vozidlá od roku 1992 do 2002 

Organizátor si vyhradzuje právo výberu vozidiel 
na štartovnú listinu vo všetkých súťažných kate-
góriách [A, B, C, D, Y]. Posádkam, ktoré budú za-
radené na štartovnú listinu potvrdí prijatie sekre-
tariát ORCS s ďalšími informáciami a platobnými 
údajmi na úhradu štartovného poplatku. 

Organizátor si vyhradzuje konečné rozdelenie 
posádok do kategórií. To znamená, že triedu s 
menej ako 5 vozidlami možno zlúčiť s inými, a ak 
je počet posádok v jednej triede príliš vysoký, po-
tom ich možno prerozdeliť podľa kritérií, ktoré 
určí riaditeľ ORCS. Voči tomuto rozhodnutiu nie je 
možné odvolnie. 

Vozidlá musia spĺňať podmienky jazdy na po-
zemných komunákciach v Slovenskej a Českej 
republike, musia mať zaplatenú zákonnú poistku, 
platnú technickú, prípadne emisnú kontrolu. Re-
pliky alebo vozidlá s nedobovými úpravami budú 
do rally pripustené iba na základe dohody s orga-
nizátorom. Vozidlá staršie ako rok výroby 1950 
majú zaručené miesto na štartovnej listine. 

Podaním prihlášky dávajú účastníci súhlas orga-
nizátorovi k zverejneniu výsledkov všetkých sú-
častí rally v médiach, ktoré sa budú udalosti ve-
novať. Zároveň súhlasia s publikáciou fotografií 
seba a svojho vozidla. 

Maximálny počet posádok je 60, z toho maximál-
ne 10 v kategórii Youngtimer exclusive. Minimál-
ny počet súťažných posádok je 40. V prípade 
menšieho počtu registrovaných vozidiel môže byť 
podujatie zrušené.  

REGISTRÁCIA POSÁDOK 
Prihlásenie na súťaž prebieha výhradne prostred-
níctvom on-line registračného formulára na 
stránkach www.orcs.sk do 31. 7. 2022. K regis-
trácii je potrebné priložiť fotografiu automobilu 
[formát na šírku, farebný obrázok, vozidlo je vy-
centrované v strede (doporučený pohľad zľava 
spredu) a je úplne zobrazené]. 

Sekretariát Vám potvrdí zapísanie na štartovnú 
listinu, najneskôr do 5. 8. 2022. Samotnému ko-
nečnému zápisu do štartovnej listiny predchádza 

úhrada štartovného poplatku. Informácie o plat-
be obdržia posádky e-mailom. Štartovný popla-
tok je potrebné uhradiť do 7 dní od obdržania e-
mailu s platobnými údajmi. 

Z dôvodu zrušenia prihlášky organizátor nárokuje 
nasledujúce storno-poplatky: 

• 40 dní pred zahájením rally: 25% celkovej ceny 
štartovného; 

• 25 dní pred zahájením rally: 50% celkovej ceny 
štartovného; 

• 14 dní pred zahájením rally: 100% celkovej 
ceny štartovného 

V prípade neuskutočenia sa podujatia, najmä z 
dôvodu rozhodnutia o ombedzení konania podu-
jatí na regionálnej / celoštátnej úrovni, alebo v 
prípade nedosiahnutia minimálneho počtu 
účastníkov, organizátor vráti štartovný poplatok v 
plnej výške na bankový úcet, z ktorého platbu 
prijal. Lehota na vrátenie štartovného poplatku je 
30 dní odo dňa rozhodnutia riaditeľa ORCS o ne-
konaní závodu.  

ŠTARTOVNÝ POPLATOK 
Štartovné poplatky sú uvedené na dvojčlennú 
posádku podľa príslušných “paketov”. 

Oldtimer A 

Štartovné vo výške 320 € • 8 000 Kč zahŕňa jeden 
automobil,  dvojčlennú posádku, ubytovanie na 2 
noci v ***Alexandra Šport Hotel Púchov so vstu-
pom do hotelového wellness / fitness centra, 
stravovanie [piatok – večera • sobota – raňajky, 
obed, večera • nedeľa – raňajky], kompletný pro-
gram podujatia, upomienkové predmety a ceny 
pre víťazov. Každá ďalšia osoba v posádke 160 € 
• 4 000 Kč 

Oldtimer B 

Štartovné vo výške 175 € • 4 400 Kč zahŕňa jeden 
automobil,  dvojčlennú posádku, stravovanie [pia-
tok – večera • sobota – raňajky, obed, večera], 
kompletný program podujatia, upomienkové 
predmety a ceny pre víťazov. Každá ďalšia osoba 
v posádke 90 € • 2 250 Kč 
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Youngtimer exclusive A 

Štartovné vo výške 320 € • 8 000 Kč zahŕňa jeden 
automobil,  dvojčlennú posádku, ubytovanie na 2 
noci v ***Alexandra Šport Hotel Púchov so vstu-
pom do hotelového wellness centra, stravovanie 
[piatok – večera • sobota – raňajky, obed, večera], 
kompletný program podujatia, upomienkové 
predmety a ceny pre víťazov. Každá ďalšia osoba 
v posádke 160 € • 4 000 Kč 

Youngtimer exclusive B 

Štartovné vo výške 175 € • 4 400 Kč zahŕňa jeden 
automobil,  dvojčlennú posádku, stravovanie [pia-
tok – večera • sobota – raňajky, obed, večera], 
kompletný program podujatia, upomienkové 
predmety a ceny pre víťazov. Každá ďalšia osoba 
v posádke 90 € • 2 250 Kč 

Organizátor má plné právo zmeniť výšku štartov-
ného poplatku, vyžadujú si to okolnosti, napr. ak-
tuálna národohospodárska situácia. V prípade 
navýšenia štartového poplatku sú posádky, ktoré 
už uhradili pôvodný štartovné poplatok, povinné 
tento rozdiel uhradiť, inak budú vyškrtnuté zo 
štartovnej listiny rally. V prípade rozhodnutia o 
znížení štartovného poplatku bude rozidiel po-
sádkam, ktoré už štartovný poplatok uhradili v 
pôvodnej výške, vrátený priebežne, najviac do 30 
dní od skončenia podujatia.  

V prípade výrazných zmien na devízových trhoch 
má organizátor právo zmeniť výšku štartovného 
poplatku z dôvodu zamedzenia kurzovej straty v 
inej než referenčnej mene. Referenčná mena 
ORCS je EUR. Dotknuté posádky sú povinné 
uhradiť vzniknutý rozdiel v cudzej mene; alebo 
organizátor platbu štartovného v cudzej mene v 
plnej výške posádke vráti a tá uhradí štartovný 
poplatok v mene EUR podľa platných propozícii.  

UBYTOVANIE 
Podľa výberu štartovného paketu budú posádky 
ubytované v ***Alexandra Šport Hotel [paket 
označený A], s ubytovaním počas trvania poduja-
tia, v cene štartovného poplatku. V prípade využi-
tia individuálneho ubytovania, alebo v prípade 
nezáujmu o ubytovanie, platia pre tieto posádky 
štartovné pakety B. 

PARKOVANIE VOZIDIEL 
Organizátor odporúča posádkam parkovanie  his-
torických vozidiel na parkovisku “Parc Fermé” 
pred ***Alexandra Šport Hotel. Na webovej 
stránke podujatia sa nachádza orientačná mapa 
lokalít.  

Parkovanie doprovodných vozidiel s prívesmi je 
zabezpečené v areáli STC Púchov, v blízkosti 
***Alexandra Šport Hotel. 

ADMINISTRATÍVNE PREBERANIE 
Pri administratívnom preberaní posádok v centre 
ORCS v ***Alexandra Šport Hoteli posádky dopl-
nia chýbajúce údaje a obdržia základné informá-
cie a dokumenty. Zároveň usporiadateľ skontro-
luje doklady od súťažného vozidla: technický pre-
ukaz vozidla, prípadne preukaz historického vo-
zidla a doklad o povinnom ručení vozidla či do-
klad o inom druhu platného poistenia.  

Vodič musí mať so sebou po celý čas konania 
rally platný vodičský preukaz. Vodičov je možné 
počas podujatia meniť, za iných členov posádky, 
ktorí disponujú vodičským preukazom. 

Po úspešnom absovlovaní administratívneho 
preberania súťažný team obdrží cedulku so štar-
tovným číslom a ďalšie identifikačné prvky.   

OZNAČENIE VOZIDIEL 
Cedulka so štartovným číslom musí byť viditeľne 
umiestnená na prednom nárazníku alebo chladiči 
a zároveň by nemala zakývať štátnu poznávaci 
značku vozidla. Dve veľké nálepky s číslom po-
sádky sa umiestňujú na boky vozidla (jedna vpra-
vo, jedna vľavo) – najlepšie na predné dvere. Tie-
to nálepky sú vyrobené zo špeciálneho materiálu, 
vhodného na “montáž” na vozidlo, ktorý je šetrný 
k laku vozidla a je ľahko odnímateľný.  

Ak pri štarte do súťažného dňa nebude vozidlo 
správne označené, posádka bude penalizovaná.  

OZNAČENIE ČLENOV POSÁDKY 
Pri administratívnom preberaní každý člen po-
sádky obdrží označenie účastníka rally. Táto iden-
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tifikácia oprávňuje k vstupu do vyhradených 
priestorov pre účely akcie, absolvovanie prehlia-
dok, či nárokov na občerstvenie a stravovanie. Z 
týchto dôvodv je nutné mať označenie počas ce-
lého trvania rally so sebou. 

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A 
SÚHLASY [DISCLAIMER] 
Podaním prihlášky na ORCS členovia posádky 
akceptujú a vyjadrujú súhlas s nasledujúcimi ná-
ležitosťami: 

Účastník ORCS sa vzdáva akýchkoľvek nárokov 
na náhradu škody, ktorá by mohla vzniknúť v sú-
vislosti s udalosťou, a to najmä proti: 
• Oldtimer Rally Classic Club: predseda, členovia 

predstavenstva, ostatní funkcionári a členovia 
• sponzori a partneri: ich prezidenti, predstaven-

stvo, výkonní riaditelia, členovia a zamestnanci 
Zrieknutie sa zodpovednosti sa nevzťahuje na 
škodu spôsobenú zranením na živote, zdraví ale-
bo na inú škodu, založenú na úmyselnom alebo 
hrubo nedbanlivom porušení povinnosti skupinou 
osôb oslobodených od zodpovednosti. V prípade 
škody, ktorá je založená na jednoduchom poru-
šení základných zmluvných povinností z nedban-
livosti, je zodpovednosť za finančnú a majetkovú 
škodu obmedzená na výšku typickej, predvída-
teľnej škody. 

Zrieknutie sa zodpovednosti sa vzťahuje na náro-
ky z akýchkoľvek právnych dôvodov, najmä na 
nároky na náhradu škody zo zmluvnej a mimoz-
mluvnej zodpovednosti, ako aj na nároky na ná-
hradu škody z dôvodu deliktu. 

Ďalej účastník ORCS vyhlasuje, že bezplatne sú-
hlasí s neobmedzeným používaním, využívaním 
alebo zverejňovaním zo strany ORCS-C filmových 
alebo fotografických záznamov, ktoré sú zhoto-
véné organizátorom podujatia. Účastníci okrem 
toho vyhlasujú, že súhlasia s vykonávaním foto-
grafického a filmového dokumentovania počas 
podujatia, ako aj s poskytovaním práv na bez-
platné vysielanie, verejné rozmnožovanie, nahrá-
vanie, kopírovanie a editovanie filmových alebo 
fotografických záznamov, ktoré si sami urobia a 
ktoré poskytnú ORCS-C, napr. zverejnením na 

sociálnych sieťach alebo zašlú e-mailom či pro-
stredníctvom iného média. Udelenie práv nezahŕ-
ňa iba použitie správ o udalosti, účastníkoch a 
výsledkoch v tlačených, rozhlasových, televíz-
nych a online médiách, ako sú najmä webové 
stránky ORCS a sociálne médiá, ale tiež použitie 
záznamov pre účely vlastnej propagácie udalosti. 

Účastníci súhlasia tiež s tým, aby ORCS-C použí-
val ich osobné údaje, zhromaždené v registrač-
ných formulároch na nasledujúce účely: zverej-
nenie zoznamov účastníkov a výsledkov [tiež na 
internete], sebapropagácia alebo reklama poduja-
tí organizovaných ORCS-C, prieskum spokojnosti 
a mienky s podujatiami poriadanými ORCS-C. 

Organizátor si vyhradzuje právo vykonať akékoľ-
vek nevyhnutné zmeny a doplnky k programu 
harmonogramu ORCS, vrátane zmeny propozícií, 
alebo akciu zrušiť, ak je to z dôvodu mimoriad-
nych okolností potrebné, napr. vyššia moc.  

Účastníci [vodič, spolujazdec a sprevádzajúce 
osoby] sa zúčastňujú Oldtimer Rally Classic na 
svoje vlastné riziko. Za všetky škody, ktoré spô-
sobia, nesú výlučnú občiansku a trestnú zodpo-
vednosť. 

V prípade, že vozidlo nie je vlastníctvom účastní-
ka, organizátor sa tiež vzdáva akéhokoľvek náro-
ku na náhradu škody zo strany vlastníka alebo 
regisrovaného držiteľa vozidla.  

Pokiaľ bude pre účastníkov nemožné dokončiť 
súťaž z dôvodu zásahu vyššej moci či z bezpeč-
nostných dôvodov, nemajú žiadny nárok na vrá-
tenie štartovného poplatku alebo akúkoľvek inú 
kompenzáciu. 

RALLY A SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY 

Roadbook 

Každá posádka obdrží v dostatočnom predstihu 
pred štartom súťažného dňa roadbook. V ňom 
bude podrobne zakreslená celá trasa pomocou 
šípkového itineráru, vrátane vzdialeností [v km a 
mi] a referenčných cieľových časov jednotlivých 
úsekov [etáp] a testov presnosti. Akékoľvek nutné 
zmeny budú oznámené doložkou, ktorú obdrží 
každá posádka a zároveň bude informácia zve-
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rejnená na oficiálne vyhlásenom mieste a na we-
bovej stránke podujatia v sekcii Aktuality.  

Itinerár je vytvorený tak, aby posádky zbytočne 
neblúdili a sú v ňom vyznačené názvy dôležitých 
obcí a miest [mimo úsek “slepého itineráru” na 
určitých častiach trasy], križovatky či akékoľvek 
záludnosti, ktoré sa na trati objavia. V roadbooku 
nemusia byť z rôznych dôvodov zakreslené všet-
ky križovatky a situácie na trase. Ak nie je uvede-
né inak, platí pravidlo jazdy po hlavnej ceste, 
resp. jazdy rovno. To platí aj na križovatkách so 
svetelným signalizačným zariadením.  

Vybavenie k meraniu 

Pri súťaži je povolené používať ukazateľ okamži-
tej rýchlosti – tachometer, denné počítadlo, prí-
padne tripmaster a stopky. Ak vozidlo nie je vy-
bavené denným počítadlom, je dovolené použiť 
GPS Tripmaster, napr. ako aplikácia v mobilnom 
zariadení. Doporučujeme posádkam na zabezpe-
čenie čo najväčšej presnosti merania využitie 
tejto aplikácie. Odporúčané aplikácie sú zverej-
nené na www.orcs.sk v sekcii rally. 

Palubná karta 

Posádka obdrží na štarte súťažného dňa board-
card - čiže palubnú kartu posádky, na ktorej budú 
zaznamenávané časy medzi jednotlivými úsekmi, 
záznamy z prejazdových kontrol, otázky pre sa-
mokontroly a pod. Každý team je za svoju kartu 
zodpovedný. Boardcard musí posádka predložiť 
pri každom kontrolnom bode. Pokiaľ bude nutné, 
posádka si overí, že zápis času v palubnej karte 
je správny. Akékoľvek zmeny prevedené posád-
kou v karte na miestach vyznačených pre oficiál-
ne použitie, resp. záznamy skončia diskvalifiká-
ciou z hodnotenia pre súťažný deň, pokiaľ tieto 
zmeny nie sú potvrdené traťovým maršálom, prí-
padne iným povereným členom organizačného 
teamu.  

Posádky, ktoré neodovzdajú palubnú kartu v cieli 
budú diskvalifikované zo súťažného dňa. 

Štartovné časy a oficiálny čas rally 

Vozidlá budú štartovať v minútových intervaloch. 
Poradie podľa štartovných čísel nie je podmien-
kou.  

Posádka si v online prihláške zvolí svoju priemer-
nú rýchlosť [v rozmedzí od 30 km/h do 50 km/h], 
podľa ktorej si prepočíta referenčné časy na 
vlastné časy, ktoré sú smerodajné pre správne 
absolvovanie prejazdov medzi prejazdovými kon-
trolami a pre vybrané testy presnosti. Túto rých-
losť je možné editovať pri administratívnom pre-
beraní posádok alebo medzi súťažnými dňami. 
Nie je možné priemernú rýchlosť zmeniť počas 
súťažného dňa. 

Príklad: etapa s dĺžkou 22,8 km má referenčný 
čas prejazdu 35 min. Vypočítaná referenčná 
priemerná rýchlosť je 39,1 km/h. Ak si posádka 
zvolila priemernú rýchlosť 45 km/h, potom musí 
úsek 22,8 km prejsť za 30 min. 

Jediný oficiální čas je ten, ktorý používa organi-
zácia a je k dispozícii na štarte každej etapy. Po-
kiaľ na miesto testu, časovej či prejazdovej kon-
troly príde posádka skôr alebo neskôr, je potres-
taná penalizáciou. 

Etapy a prejazdové kontroly    

Rally je rozdelené do niekoľkých etáp, ktoré sú 
monitorované prejazdovými kontrolami [PK]. 
Umiestnenie PK je vyznačené v roadbooku. 
Osobný čas každej posádky bude zapísaný traťo-
vým maršálom v momente, kedy mu posádka 
predloží palubnú kartu. To znamená, že obaja 
členovia posádky a vozidlo technicky schopné 
štaru do ďalšej etapy musí byť v danú chvíľu v 
tesnej blízkosti traťového maršála [v okruhu cca. 
5 metrov]. Vodič a spolujazdec sú zodpovední za 
preukázanie palubnej karty, aby traťový maršál 
mohol zapísať správny čas v danom mieste. Čas 
poznajú podľa digitálnych hodín, ktoré sú vždy 
viditeľné a sú nastavené na oficiálny čas súťaže. 

 

5

http://www.orcs.sk


Časová tolerancia príjazdu na PK je 0 min 59 sek. 
[ak má posádka predpísaný čas 30 min od štartu, 
ktorý je o 10:00, musí posádka prísť na PK bez 
penalizácie v čase 10:30:00 až 10:30:59]. Za 
skorší alebo neskorší príjazd, minutie PK alebo 
príjazd zo zlej strany sa udeľuje penalizácia. 

Na niektorých PK môže posádka podstúpiť rôzne 
súťažné disciplíny, ktoré budú hodnotené. Ich 
priebeh majú na starosti traťoví maršáli. Výsledky 
sa zapíšu do palubnej karty.  

PK sa otvárajú 20 minút pred časom príjazdu do 
PK prvého vozidla a uzatvárajú bezprostredne po 
prejazde posledného súťažného vozidla, ak táto 
situácia nastane do 20 minút po referenčnom 
čase príjazdu do PK posledného súťažného vo-
zidla [tzn. ak všetky posádky neabsolvujú PK skôr 
ako 20 min od referenčného času príjazdu po-
sledného súťažného vozidla do PK, po viac ako 
20 min od referenčného času príjazdu posledné-
ho súťažného vozidla do PK sa kontrola uzatvára. 
Po tomto čase nebude možné danú PK absolvo-
vať. Posádky, ktoré PK neabsolvujú, budú penali-
zované]. 

Samokontroly 

Samokontrola [SK] je kontrola posádky, či jazdí 
podľa roadbooku. Ide o správne dodržanie vzdia-
lenosti a všímavosti posádok. SK je označená v 
roadbooku aj s kilometrovou vzdialenosťou a 
vždy aj s kontrolnou otázkou. Odpoveď na kon-
trolnú otázku zapíše posádka do príslušneho 
riadka palubnej karty. Za nesprávnu odpoveď 
alebo vynechanie SK bude posádka penalizova-
ná. 

Test presnosti 

Testy presnosti [TP] sú zakreslené v roadbooku. 
Ide o súťažnú disciplínu prejsť určitý úsek na čas 
a trafiť sa čo najbližšie času, stanovenému uspo-
riadateľom, alebo samým sebou. Účelom TP je 
test dodržania čo najpresnejšej priemernej rých-
losti posádky. Štandardom merania času na TP 
sú celé sekundy alebo stotiny sekundy, podľa 
typu testu. Počas rally absolvujú posádky tieto 
typy TP: 

• úsekový TP – súťažiaci musia prejsť úsek tra-
te za presne stanovený čas organizátorom. 
Začiatok a koniec testu je na trati znázornený 
príslušným označením, a jeho štart je, viď ilus-
tratívny príklad, na 12,4 km príslušnej etapy. V 
tomto mieste symbolu sa spúšťa časomiera a 
posádka musí prejsť úsek 3,8 km za 5 min. a 
27 sek. Časomiera sa zastavuje na 16,2 km 
etapy, opäť pri sybole posádka nezastavuje.  

 
• okruhový TP – posádky absolvujú minimálne 

2 kolá, kde pri prvom si určia referenčný čas, 
ku ktorému sa budú musieť čo najbližšie pri-
blížiť pri ďalších kolách [1. kolo prejde posádka 
za 01:23.538 [1 min, 23 sek, 54 stotín], 2. kolo 
musí prejsť za rovnaký čas ako 1. kolo. Za 
každú stotinu sekundy rozdielu je posádka pe-
nalizovaná]. 

 
Tu je ako príklad znázornený dvojkolový okru-
hový TP: 

1. Posádka s vozidlom prejde do priestoru 
pred štart TP. 

2. Vyštartuje do prvého kola. 
3. Prejde medzičasovou kontrolou. Posádka 

zastaví v priestore medzi štartom a me-
dzičasom. Tu sa posádka oboznámi s 
časom prvého kola, ktorý je automaticky 
referenčným časom pre druhé kolo TP. 

4. Posádka vyštartuje do druhého kola. 
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5. Prejde cieľom okruhového TP. 
6. Posádka opustí priestor trate TP. 

• zručnostný TP – posádka absolvuje jazdu 
zručnosti na čas, ktorý si sama dopredu určí, 
alebo je tento čas určený organizátorom. 

Vždy je posádka o obsahu testu informovaná 
nákresom s popisom disciplín a úloh na trati 
TP. Zvyčajne je štart a cieľ v jednom mieste. 
Zručnostné testy sú spravidla merané na sto-
tiny sekundy. Za každú stotinu sekundy rozdie-
lu je posádka penalizovaná. 

Vo vybraných prípadoch TP posádky môžu použiť 
vlastnú priemernú rýchlosť a prepočítať si tak čas 
potrebný na absolvovanie testu. 

Meranie je vykonávané, v prípade sekundového 
TP, traťovým maršálom pomocou systému, ktorý 
zaznamená presný čas prejazdu kontrolným bo-
dom. Posádka pri maršálovi nezastavuje. 

V prípade TP stotinového sú využívané laserové 
časomiery s presnosťou na tisíciny sekundy. O 
spôsobe merania [sekundy / stotiny] sú suťažiaci 
informovaní pri nákrese testu. 

Počas meraného úseku je zakázané zastaviť me-
dzi štartom a cieľom [v prípadoch, kedy je zasta-
venie vozidla povolené, sú o tom informovaní sú-

ťažiaci pri popise TP]. V prípade TP sa za zasta-
venie považuje úplné zastavenie vozidla na dobu 
viac ako 0,5 sekundy. Rovnako sa za zastavenie 
považuje tzv. rolling, teda situácia, kedy automo-
bil takmer stojí, ale kolesá sa pomaly otáčajú. 
Rolling je v TP zakázaný. Cieľom tohoto opatrenia 
je zabezpečiť plynulosť cestnej premávky, nakoľ-
ko sa vybrané testy budú vykonávať na bežnej 
neuzavretej komunikácii. 

Časová vložka 

V niektorých prípadoch môže byť súčasťou jed-
ného TP ďalší krátky meraný úsek, napr. 2 TP v 
jendom. Každý “vložený TP” sa nazýva časová 
vložka [ČV] a je vždy zakreslený v nákrese TP, 
spolu so samostatným popisom ČV.  

Tajný test presnosti 

Tajný test presnosti [TTP] nie je vyznačený v 
roadbooku. Informácie k TTP obdrží posádka od 
traťového maršála na trati. Jeho priebeh a pravid-
lá sú rovnaké ako pri TP. Štart a cieľ meraného 
úseku je vyznačený na píslušom informačnom 
nosiči k TTP. 

Zrušenie testu presnosti  
Všetky posádky by mali mať pri TP rovnaké pod-
mienky. Môže sa stať, že zasiahne počas prejaz-
du trate TP vyššia moc, napr. vbehnutie zvieraťa 
do dráhy, iné vozidlo na komunikácii, ktoré ob-
medzuje dosiahnutie očakávaných výsledkov, 
prípadne nutnosť zastaviť za účelom zamedzenia 
vzniku nehody či stratám na majetku alebo zdra-
ví, a pod. V tomto prípade posádky nebudú môcť 
TP regulérne absolvovať.  
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Pokiaľ nebude možné po dohode s časomierou, 
resp. traťovým maršálom, na základe preukáza-
teľného zásahu spomínanej vyššej moci na mies-
te test opakovať, takto postihnutá a znevýhodne-
ná posádka dostane za neuskutočnený TP prie-
merný počet trestných bodov zo všetkých ostat-
ných absolvovaných TP rovnakého typu [sekun-
dový / stotinový test] počas súťažného dňa. 

Zrušenie celého TP pre všetkých účastníkov sa 
uskutoční výlučne vo veľmi vážnom prípade. 
Jeho závažnosť a situáciu vyhodnotí organizátor. 
Posádky nemajú právo toto rozhodnutie spochy-
bňovať. V prípade, ak niektoré posádky absolvo-
vali TP, ktorý bol následne zrušený, nezapočítava-
jú sa výsledky daného TP do celkových výsledkov 
a ani sa ďalej nevyhodnocujú.  

TP a TTP sa otvárajú 20 minút pred časom prí-
jazdu do TP / TTP prvého vozidla a uzatvárajú 
bezprostredne po prejazde posledného súťažné-
ho vozidla, ak táto situácia nastane do 20 minút 
po referenčnom čase príjazdu do TP / TTP po-
sledného súťažného vozidla [tzn. ak všetky po-
sádky neabsolvujú TP / TTP skôr ako 20 min od 
referenčného času príjazdu posledného súťažné-
ho vozidla do TP / TTP, po viac ako 20 min od 
referenčného času príjazdu posledného súťažné-
ho vozidla do TP / TTP sa kontrola uzatvára. Po 
tomto čase nebude možné danú TP / TTP absol-
vovať. Posádky, ktoré TP / TTP neabsolvujú, budú 
penalizované]. 

Štart stotinového testu presnosti 
Pred štartom stotinového testu presnosti bude 
prítomný maršál s ukazateľom stavu “OK” alebo 

“STOP”. Ak uvidíte červený znak “STOP”, zastavte 
vozidlo pred maršálom a nevstupujte do dráhy 
testu. Až na zelený pokyn “OK” môžete vyštarto-
vať na TP. Ak posádka neakcpetuje výzvu traťo-
vého maršála na štart do TP a do 10 sekund ne-
odštartuje, bude penalizovaná. 

Zároveň úmyselná rýchla a nebezpečná jazda v 
TP bude potrestaná trestnými bodmi. Pri opako-
vanom porušení môže byť posádka diskvalifiko-
vaná zo súťažného dňa. 

 

Štart sekundového testu presnosti 
V prípade TP meraného na celé sekundy, pred 
značkou štartu testu, posádka vozidlo nezastavu-
je, ale plynulo pokračuje vo svojej trase. Čas bude 
zaznamenaný traťovým maršálom. V tomto prí-
pade sa aplikuje tzv. letmý štart / cieľ.  

Vo výnimočných prípadoch sekundového TP 
môže platiť “pravidlo indikátora OK / STOP” z tes-
tu stotinového. 

Tajná kontrola 

Na zistenie dodržiavania roadbooku budú na trati 
rozmiestnení maršáli “v civile”, ktorí budú zapiso-
vať prejazdy posádok vybraným úsekom. Posád-
ky nebudú oboznámené, kde sa tajná kontrola 
[TK] nachádza a kto, resp. kde je ukrytý maršál. 
Nezaznamenanie prejazdu posádky bude penali-
zované. Úlohou TK je overenie dodržiavania jazdy 
podľa pokynov v roadbooku.  

BODOVANIE SÚŤAŽE A PENALIZÁCIA  

Štart: 
neoznačené vozidlo podľa propozícií:   100 TB ---------------------------------

Samokontrola: 
správna odpoveď:          0 TB --------------------------------------------------------------
čiastková odpoveď:        50 TB -----------------------------------------------------------
nesprávna odpoveď:      100 TB ----------------------------------------------------------
vynechanie samokontroly:     200 TB --------------------------------------------------

Prejazdová kontrola: 
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skorší príjazd za každú 1 minútu:      10  TB ----------------------------------------
neskorš príjazd za každú 1 minútu:      10  TB -------------------------------------
skorší príjazd o viac ako 10 minút:    150  TB --------------------------------------
neskorší príjazd o viac ako 10 minút:      150 TB ----------------------------------
minutie prejazdovej kontroly:    500 TB ---------------------------------------------
príjazd na PK z iného smeru:     250 TB -----------------------------------------------

Tajná kontrola 
potvrdenie prejazdu cez TK:          0 TB -----------------------------------------------
nepotvrdenie prejazdu cez TK:      500 TB -------------------------------------------

Test presnosti 
odchýlka od cieľového času za 1 sekundu [sekundový TP]:        10 TB --
odchýlka od cieľového času za 1 stotinu [stotinový TP]:          1 TB -------
zastavenie v meranom úseku  
[za každé zastavenie, aj kvôli tech. poruche]:      150 TB ----------------------
rolling v meranom úseku:      150 TB ---------------------------------------------------
zhodenie kuželu pri zručnostnom teste:        10 TB ------------------------------
každá iná chyba v zručnostnom teste       10 TB ----------------------------------
nedodržanie trate pri okruhovom / zručnostnom TP:    1000 TB -----------
oneskorený štart do TP s indikátorom OK/STOP o >10 sek:     500 TB --
úmyselná rýchla a nebezpečná jazda     700 TB ----------------------------------
neabsolvovanie TP:  najhorší výsledok v danom TP + 100 TB ------------------------------------------------------------

Súťažné úlohy: 
odhadový typ - za každú jednotku rozdielu:          1 TB -------------------------
vedomostný typ - správne:          0 TB -------------------------------------------------
                              - čiastková odpoveď:        50 TB -------------------------------
                              - nesprávne:      100 TB --------------------------------------------
časovo-meraný typ:          1 TB / 10 TB -----------------------------------------------------------
[najlepšie dosiahnutý čas v disciplíne – čas posádky = odchýlka: rozdiel medzi časmi - za každú stotinu: 
1 TB / za každú sekundu: 10 TB] 

V prípade, že dva súťažné teamy dosiahnú v cel-
kovom hodnotení alebo v rovnakej kategórii iden-
tický počet bodov, víťazí posádka so starším ro-
kom výroby automobilu. V prípade rovnakého 
roku výroby víťazí posádka s nižším výkonom 
vozidla. V prípade, že výkon je zhodný, víťazí 
team, ktorý má nižšiu penalizáciu v prvom stoti-
novom teste presnosti. 

V prípade diskvalifikácie posádky, súťažný team 
obdrží pre účely vyhodnotenia počet TB zodpo-
vedajúci najhoršiemu výsledku v súťažnom dni s 
prirátaním 10 TB.  

PROTESTY 
Riaditeľ ORCS alebo osoba zodpovedná za vy-
hodnotenie súťaže prijímajú protesty proti zlože-

nej zálohe 20 Eur / 500 Kč, ktorá v prípade, že sa 
protest ukáže ako neoprávnený alebo nepreuká-
zateľný, v plnej výške prepadá. Proti rozodnutiu 
usporiadateľa nie je možné odvolanie. Protest je 
možné podať do 30 minút od zverejnenia oficiál-
nej penalizácie [nie proti priebežným výsledkom v 
on-line systéme, zverejnených na webových 
stránkach www.orcs.sk], resp. výsledkov rally za 
súťažný deň / celkových výsledkov závodu. Po 
uplynutí lehoty na protesty sa berú výsledky ako 
definitívne a na neskôr podané protesty sa nebu-
de brať ohľad. Všetky protesty musia byť podané 
výlučne v písomnej forme na oficiálnom formulá-
ri, dostupnom v kancelárii organizačného teamu 
v ***Alexandra Šport Hoteli.  

Výsledky súťaže môže následne po ich oficiál-
nom zverejnení [nie po zverejnení priebežných 
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výsledkov v on-line systéme] meniť iba organizá-
tor – riaditeľ ORCS alebo osoba zodpovedná za 
vyhodnotenie súťaže, a to výhradne vo výnimoč-
ných prípadoch. Na posúdenie situácie má právo 
iba organizátor súťaže. V tomto prípade je orga-
nizátor povinný zverejniť písomné stanovisko s 
odôvodnením vykonania zmeny.  

Zmien výsledkov, ako aj nárokovanie si prípad-
ných cien, nie je možné domáhať sa súdnou ces-
tou.  

VÝSLEDKY 
Výsledky sa vyhlasujú počas záverečného stret-
nuia posádok. Trofeje sú úrčené pre víťazov: 

• I. – III. miesto – celkoví víťazi rally [spolu kat. 
A, B, C, D] 

• I. – III. miesto – kat. A 
• I. – III. miesto – kat. B 
• I. – III. miesto – kat. C 
• I. – III. miesto – kat. D 
• I. – III. miesto – kat. Y 

Každá zaregistrovaná posádka obdrží upomien-
kový, resp. účastnícky predmet Oldtimer Rally 
Classic. 

Víťazi rally budú posádky s najlepšími dosiahnu-
tými výsledkami hodnotiaich kritérii [najnižší po-
čet trestných bodov] – prejazdové kontroly, testy 
presnosti, tajné kontroly, samokontroly, súťažné 
disciplíny a pod.  

Usporiadateľ môže udeliť aj špeciálne ceny, ktoré 
obdrží posádka, ktorá uspela vo vybraných hod-
notiacich kritériach najlepšie. S týmito hodnotia-
cimi kritériami budú posádky oboznámené pri 
registrácii a počas úvodného večera, prípadne 
pred konaním podujatia na webových stránkach 
podujatia.  

Usporiadateľ môže udeliť aj mimoriadne ceny pre 
vybrané posádky, ktoré splnia iné než vypísané 
hodnotiace kritéria. 

Riaditeľ ORCS môže rozhodnúť, že posádkam vo 
všetkých súťažných kategóriách sa do celkových 
výsledkov nezapočíta hodnotenie najhoršie ab-

solvovaného testu presnosti (s najvyšším poč-
tom trestných bodov). Aplikovanie tejto možnosti 
nie je pravidlom a v súťaži nemusí byť aplikovaná 
a nie je zo strany zúčastnených posádok nároko-
vateľná.  

ODŤAHOVÁ SLUŽBA 
Organizátor počas podujatia zabezpečí pre všet-
kých účastníkov, v prípade poruchy vozidla, odťa-
hovú službu s odtiahnutím vozidla na parkovisko 
Parc Fermé pred centrum rally ***Alexandra 
Šport Hotel Púchov. Kontakt na odťahovú službu 
bude uvedený v dokumentoch ORCS. 

VÝMENA ČLENOV POSÁDKY A 
VOZIDIEL 
Výmena vodičov, spolujazdcov a vozidiel je mož-
ná v prípade, že to bolo nahlásene organizácii 
podujatia pred prvým súťažným dňom rally a tie-
to údaje boli zaznamenané do on-line systému 
rally [zmena bude uvedená na webovej stránke 
www.orcs.sk]. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Tieto propozície pre I. ročník ORCS pripravil a 
spracoval riaditeľ Oldtimer Rally Classic 2022 
Zdenko Metzker © 2022. Nadobudnutím účin-
nosti dokumentu strácajú platnosť predchádza-
júce verzie propozícii. 

Nadobudnutie účinnosti: 23. 4. 2022 
Verzia: 2/2022 

Organizátor – ORCS-C si vyhradzuje právo zmeniť 
znenie propozícií súťaže. Najaktuálnejšie vydanie 
je zverejnené na webovej stránke www.orcs.sk. a  
dostupné v printovej podobe počas konania rally. 
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