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NÁZOV, POSLANIE A PODMIENKY SÚŤAŽE
Celoštátna dopravno-výchovná automobilová orientačná súťaž RODIČIA, JAZDITE
OPATRNE! sa jazdí v roku 2018 v poradí ako 32. ročník seriálu súťaží a 9. ročník o Pohár
Klubu Mototuristika.
Poslaním súťaže je výchova detí a mládeže k dopravnej disciplíne, osvojovanie si
pravidiel cestnej premávky v praxi, zdokonaľovanie v majstrovstve ovládania vozidla
a v technických zručnostiach, ale aj športové vyžitie s preverením orientačných schopností
súťažiacich. Cieľom súťaže je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a zblížiť
mladých priaznivcov motoristického športu.
Súťažné vozidlá nevyžadujú špeciálnu úpravu, musia však spĺňať všeobecne záväzné
predpisy platné pre vozidlá kategórie M1. Súťažné vozidlá si zabezpečujú súťažné posádky.
Súťažnú posádku tvorí jazdec - rodič a spolujazdec – dieťa. Vozidlo môže byť obsadené
ďalšími osobami do počtu sedadiel uvedeného v technickom preukaze (v osvedčení o evidencii)
motorového vozidla.
Súťaž prebieha počas riadnej cestnej premávky. Každý účastník štartuje na vlastnú
zodpovednosť. Podaním prihlášky, resp. prezentáciou do súťaže sa súťažiaci zaväzuje nahradiť
ním zavinené škody usporiadateľovi a tretím osobám. Usporiadatelia súťažných kôl majú právo
umiestniť po dobu súťažného kola na súťažné vozidlá reklamné materiály sponzorov.

USPORIADATELIA A DÁTUMY KONANIA SÚŤAŽNÝCH KÔL
1.kolo – 7. apríl 2018 – Handlová – AMK Baník Handlová, kontaktná osoba Richard Magdolen
magdolenrichard@gmail.com;
2. kolo – 12. máj 2018 – Štrba – Gallo Team Štrba, kontaktná osoba Miroslav Dubiel
dubiel.m@strojchem.sk; dubiel.miroslav@centrum.sk;
3. kolo – 26. máj 2018 – Šurany – RJO Šurany, kontaktná osoba Marian Tinák
mazutin@post.sk;
4.kolo – 23. jún 2018 – Handlová – AMK Baník Handlová (Banícka Rallye 2018), kontaktná
osoba Richard Magdolen magdolenrichard@gmail.com;
5. kolo – 6. október 2018 – Spišská Belá – AMK Spišská Belá, kontaktná osoba Ing. Peter
Rusiňák, ruso660912@gmail.com;
7. kolo – 8. december 2018 - Poprad
Rusiňák, ruso660912@gmail.com;

AMK Spišská Belá,

kontaktná osoba Ing. Peter

PROPOZÍCIE SUŤAŽNÝCH KÔL
Usporiadateľská organizácia vypracuje pre každé kolo súťaže samostatné propozície
vychádzajúce z týchto rámcových propozícií alebo spracuje pre dané kolo vykonávacie
predpisy.
Propozície každého súťažného kola obsahujú najmenej:
- názov súťaže, dátum a miesto konania;
- druh a charakter súťaže;
- názov a adresu usporiadajúcej organizácie;

- zloženie riaditeľstva súťaže;
- harmonogram súťaže;
- prihlášky a vklad do súťaže;
- čas a miesto preberania;
- ceny;
- výšku vkladu za protest;
- záverečné ustanovenia (normálnu cestnú premávku, informácie o poistení a zodpovednosti za
škody spôsobené usporiadateľovi alebo tretím osobám, atď.);
- schvaľovaciu doložku.

CHARAKTER SÚŤAŽE
Súťaže sa zúčastňujú posádky bez rozdielu výkonnostnej triedy. Doporučená celková
dĺžka trate každého kola je do 60 km. Každé súťažné kolo môže obsahovať maximálne 3
súťažné etapy, doporučený počet je 2. Priemerná rýchlosť každej etapy nesmie prekročiť 30
km/h. Súťaž neobsahuje nočné etapy a nočné jazdy zručnosti.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
Kategória A – spolujazdec vo veku do 7 rokov
Kategória B – spolujazdec vo veku od 8 do 10 rokov
Kategória C – spolujazdec vo veku od 11 do 13 rokov
Kategória D – spolujazdec vo veku od 14 do 16 rokov
Kategória E – voľná kategória – spolujazdec bez obmedzenia veku – všetky záujmové
mototuristické súťaže.
Pravidlo určenia veku spolujazdca – slúži na zaradenie súťažnej posádky do príslušnej
kategórie. Súťažná posádka je zaradená do vekovej kategórie podľa veku spolujazdca
dosiahnutému ku dňu, v ktorom začala prezentácia prvej súťaže (prvé súťažné kolo)
v príslušnom ročníku.
Príklad: Súťaž sa koná v dňoch 12. – 14. mája. Prezentácia je 12. mája v čase od 19.00 –
20.00 hod a 13. mája od 7.00-8.00 hod. Spolujazdec dovŕši 13. mája práve 8 rokov. Pre súťaž
RJO bude zaradený v celom ročníku v kategórii A, pretože ku dňu začatia prezentácie mal iba 7
rokov. Zaradenie do príslušnej kategórie sa počas celého ročníka súťaže nemení.
Poznámka: Pokiaľ má niektoré kolo súťaže vypísané iné vekové kategórie, do celkového
hodnotenia celého ročníka súťaže sa súťažné posádky
prekategorizujú podľa
veku
spolujazdca do kategórií A, B, C, D a E. Posádky jazdiace v kategórii E (voľná kategória),
v takomto prípade nahlásia organizátorovi súťažného kola pri prezentácií záujem započítanie do
celkového hodnotenia RJO v kategórií E. V koncoročných výsledkoch RJO sa uvádzajú len
kategórie RJO. Informatívne môžu byť uvedené aj pôvodné kategórie súťažného kola.
SÚŤAŽNÉ PRVKY A ÚLOHY
Súťažné prvky a úlohy pripraví organizátor podľa svojich možností v zmysle platných
„Pravidiel záujmových mototuristických súťaží a dopravno-výchovných orientačných súťaží
Rodičia, jazdite opatrne!“ platných od 1. 5. 2013. Ak sa súťažné úlohy odlišujú od doporučených
súťažných úloh v „Pravidlách...“ usporiadateľ súťažného kola v propozíciách alebo najneskôr pri
rozprave vysvetlí spôsob súťaženia a spôsob hodnotenia. Do celkového hodnotenia sa za
detské súťaže pripisujú body dosiahnuté podľa umiestnenia súťažnej posádky v detských
súťažiach v jednotlivých kategóriách. Víťazná posádka detských súťaží získa počet bodov
rovnajúci sa počtu súťažiacich v kategórií v súťažnom kole. Posádka na druhom mieste o jeden

bod menej a posádka na poslednom mieste 1 bod. Tým sa dosiahne spravodlivé hodnotenie aj
pri rôznych súťažných prvkov, ktoré usporiadateľ v súťažnom kole použije.
V celom seriáli platí, že posádka nesmie na jazdu zručnosti použiť iné vozidlo, ako to,
ktoré používa na orientačnú jazdu (počas celého súťažného kola) !

HODNOTENIE
Každé súťažné kolo sa hodnotí podľa Pravidiel záujmových mototuristických súťaží
a dopravno-výchovných orientačných súťaží Rodičia, jazdite opatrne! platných od 1. 5. 2013.
Hodnotenie posádok v súťažnom kole:
Každá posádka, dostane za umiestnenie v súťažnom kole majstrovské body (MB). MB
sa prideľujú pre každú kategóriu samostatne. Víťazná posádka kategórie dostane toľko
majstrovských bodov koľko súťažiacich bolo v kategórií odštartovaných+1. Posádka, ktorá
skončí na druhom mieste dostane o jeden bod menej, na treťom mieste o ďalší bod menej atď.
Ak všetky posádky v kategórií súťaž dokončia, tak posádka na poslednom mieste dostane 2
MB. Ak niektorá z posádok súťaž nedokončí, prípadne súťaž nedokončí niekoľko posádok,
každá posádka, ktorá súťaž nedokončí dostane za účasť v súťažnom kole 1 MB. (Pozn. Takáto
posádka je zvýhodnená voči tým posádkam, ktoré sa daného kola nezúčastnili vôbec.)
Príklad 1: Ak je v danej kategórii prihlásených 9 posádok, ale prezentuje sa a do
súťaže odštartuje len 6 posádok, z toho len 4 posádky súťaž dokončia, budú pridelené
majstrovské body takto:
1. miesto - počet odštartovaných + 1 = 7 MB
2. miesto – 6 MB
3. miesto – 5 MB
4. miesto – 4 MB,
ďalšie 2 posádky, ktoré súťaž nedokončia, dostanú po 1 MB
Príklad 2: Ak je v danej kategórii prihlásených 9 posádok, ale prezentuje sa a do
súťaže odštartuje len 6 posádok, ale v tomto príklade súťaž dokončia všetky, budú pridelené
majstrovské body takto:
1. miesto - počet odštartovaných + 1 = 7 MB
2. miesto – 6 MB
3. miesto – 5 MB
4. miesto – 4 MB
5. miesto – 3 MB
6. miesto – 2 MB
Ak je súťažné posádka zároveň aj usporiadateľom niektorého zo súťažných kôl dostane za
umiestnenie v tomto kole, ktoré organizuje/spoluorganizuje toľko MB, koľko dostane víťazná
posádka príslušnej kategórie, v ktorej usporiadateľská posádka súťaží. Ak v danej kategórií,
v ktorej súťaží usporiadateľ, v tomto kole neštartuje nijaká posádka, dostane usporiadateľ 2 MB
(zdôvodnenie: posádka mohla byť víťazom tejto kategórie a štartovala by práve ako jediná
posádka).
Ak je súťažná posádka usporiadateľom, pre prípad rovnosti MB v celkovom hodnotení dostane
v detských súťažiach umiestnenie rovnajúce sa poslednému miestu v danej kategórií.

Hodnotenie posádok v 32. ročníku:
Pre rok 2018 je plánovaných 6 súťažných kôl. Do celoročného hodnotenia seriálu súťaží
RJO sa započítavajú všetky zorganizované kolá uvedené v kalendári súťaži RJO. O celkovom
poradí v príslušnej kategórií rozhoduje súčet majstrovských bodov podľa nasledovných
pravidiel:

-

-

ak by sa z nejakých dôvodov uskutočnia len 3 súťažné kolá, 2 súťažné kolá alebo len jedno
súťažné kolo, neškrtá sa žiadne z nich;
ak sa uskutočnia 4, 5 alebo všetkých 6 kôl, do celkového hodnotenia sa škrtá najhoršie kolo
(v ktorom posádka dosiahla najmenší počet MB). Ak skončila posádka v niektorom z kôl na
poslednom mieste, škrtajú sa MB pridelené za toto posledné miesto, minimálne 2 MB; ak
posádka v niektorom z kôl súťaž nedokončila, škrtá sa 1 MB pridelený v tomto kole
posádke za účasť; ak sa posádka nezúčastnila z rôznych dôvodov niektorého zo súťažných
kôl, škrtá sa 0 MB za toto kolo;
ak súťažná posádka je zároveň usporiadateľom, a súťažne odjazdila všetky ďalšie kolá,
považuje sa u nej za najhoršie to kolo, v ktorom bola organizátorom a MB pridelené za toto
súťažné kolo sa škrtajú. Zároveň sa do hodnotenia škrtá za toto kolo aj umiestnenie
v detských súťažiach;
Celkovým víťazom seriálu v príslušnej kategórií sa stáva posádka s najvyšším súčtom MB.

Pri rovnosti majstrovských bodov v kategóriách ďalej rozhoduje:
a) menší súčet všetkých umiestnení v detských súťažiach v celom seriáli. Do súťažných
disciplín sa započítavajú všetky súťažné disciplíny okrem orientačnej jazdy a jazdy
zručnosti. Ak sa súťažná posádka nezúčastní všetkých súťažných kôl, dostane
v detských súťažiach za príslušné nezúčastnené kolo umiestnenie: posledné miesto
v danej kategórií + 1. Ak je súťažná posádka usporiadateľom, dostane umiestnenie
za umiestnenie v detských súťažiach rovnajúce sa poslednému miestu v danej
kategórií;
b) V prípade, že posádky v rovnakej kategórií dosiahnu rovnaký počet majstrovských
bodov a zároveň aj súčet umiestnení v súťažných disciplínach rozhoduje o lepšom
umiestnení vyšší počet odjazdených súťažných kôl počas celého ročníka. V prípade
aj tejto rovnosti bude pre všetky súťažné posádky pridelené rovnaké umiestnenie
v danej kategórií.
Príklad 3: Súťažná posádka č. 111 dosiahla v celom ročníku 10 MB, súčet
umiestnení v súťažných disciplínach 6 a zúčastnila sa 3 kôl.
Súťažná posádka č. 222 dosiahla v ročníku 10 MB, súčet umiestnení v súťažných
disciplínach 6 a zúčastnila sa 2 súťažných kôl.
V celkovom hodnotení sa posádka č. 111 umiestni pre posádku č. 222.
Príklad 4: Súťažná posádka č. 111 dosiahla v celom ročníku 10 MB, súčet
umiestnení v súťažných disciplínach 6 a zúčastnila sa 3 kôl.
Súťažná posádka č. 222 dosiahla v ročníku 10 MB, súčet umiestnení v súťažných
disciplínach 6 a takisto sa zúčastnila sa 3 súťažných kôl.
V celkovom hodnotení dosiahnu posádky rovnaké umiestnenie, ktoré sa zapíše ako
dvojmiesto (napr. 1. a 2. miesto). Ďalšia posádka v poradí bude mať umiestnenie 3.

PROTESTY
Protesty sa podávajú len v rámci súťažného kola v zmysle Pravidiel záujmových
mototuristických súťaží a dopravno-výchovných orientačných súťaží Rodičia, jazdite opatrne!
Vyriešenie protestov na súťaži je konečné.

Voči celkovému hodnoteniu seriálu súťaží RJO nie je možné podať protest, je možné
podať námietku. Opodstatnené námietky budú zohľadnené pri posudzovaní celkového
umiestnenia v ďalšom ročníku seriálu súťaží.

CENY
Ocenenie posádok v príslušnom súťažnom kole je záležitosťou usporiadateľa súťažného kola.
V záverečnom hodnotení 32. ročníka budú ocenené najúspešnejšie posádky v jednotlivých
kategóriách A, B, C, D, E Pohárom klubu MOTOTURISTIKA.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SERIÁLU SÚTAŽÍ RJO
Vyhlásenie výsledkov 32. ročníka seriálu súťaží Rodičia, jazdite opatrne! sa uskutoční
počas konania posledného kola seriálu súťaží alebo pri prvom kole nasledujúceho ročníka
seriálu súťaží. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Mototuristického portálu.

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA
Rámcové propozície seriálu súťaží Rodičia, jazdite opatrne! pre rok 2018 boli schválené:
dňa, 10. marca 2018.

Ing. Milan Černák
predseda rady
Klubu Mototuristika

