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SPORTOVNÍ ŘÁD  

POHÁRU FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH 
VOZIDEL ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 

Sportovní řád je vlastnictvím Federace klubů historických vozidel 
České republiky z.s. (dále FKHV) - Národní autorita FIVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je-li tento dokument vytištěn, pak má jen informativní povahu, a každý je povinen si ověřit jeho aktuálnost před 
jeho uplatněním na internetových stránkách www.fkhv.cz. 
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 Účel 
Pohár Federace (dále PF) je celostátní soutěžní seriál akcí pro historická vozidla pod Federací 
klubů historických vozidel ČR (dále FKHV). Účelem Poháru Federace je zvyšování úrovně a 
standardů vybraných veteránských akcí, jejich podpora, propagace a hodnocení ze strany 
FKHV. Dále jde o prezentaci těchto akcí před veřejností a ukázku dobré spolupráce mezi 
vrcholovými veteránskými organizacemi v ČR. Účelem je také podpora pořadatelů akcí a 
samotných účastníků PF a jejich ocenění. K tomu se v odpovídající míře využívá Sportovní 
kodex FIVA s ohledem na možnosti organizátorů, charakter akce a národní zvyklosti. 

 Rozsah, akce 
Do PF je možné přihlásit všechny druhy akcí rozdělené dle bodu 4.1, např.: jízda pravidelnosti, 
soutěže elegance, výstavy, srazy, dálkové jízdy, orientační jízdy, dálkové jízdy s úkoly, 
orientační jízdy s úkoly atd, zaměřené mimo jiné i na děti a mládež. 

Hodnocení účastníků (jezdců) v rámci Poháru Federace neprobíhá. 

Vyhlašovatelem Poháru Federace je Sportovní komise FKHV, povřená prezidiem FKHV. 

 Definice, zkratky 
 
Pohár Federace (PF) 
Je výběrovým seriálem akcí, reprezentující kulturní a sportovní kvalitu a zároveň různorodost 
veteránského hnutí v České republice. 

Akce 
Akce (soutěž) zařazená do Poháru Federace, ve které účastníci sbírají pohárové body. 

Pořadatel 
Pořadatel akce zařazené do Poháru Federace. Z pravidla spolek či jiná právnická osoba. 

Delegát 
Pověřený delegát na akci PF je přítomen na akci, reprezentuje FKHV, zajišťuje přenos výsledků 
a podává písemné hodnocení akce. Na akci je viditelně označen jako delegát Poháru Federace 
klubů historických vozidel ČR. Je vybaven propagačními předměty PF a FKHV. 



 
 

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR 
Národní autorita Mezinárodní federace historických vozidel FIVA 

Nad Okrouhlíkem 11, 182 00, Praha 8, Česká republika 
 

www.fkhv.cz        pohar@fkhv.cz 

 Stránka 3 z 4 

 Akce PF 
4.1 Přihlášení akce do PF 

Pořadatel přihlásí akci do PF prostřednictvím přihlášky, která je umístěna na internetových 
stránkách www.fkhv.cz. V přihlášce je důležité zvolit druh akce, aby byli účastníci předem 
informování, o jaký druh akce se jedná:  

 jízda pravidelnosti  

 orientační nebo dálková jízda/soutěž (orientační jízdy a soutěže, dálkové jízdy s úkoly, 

orientační jízdy s úkoly), 

 soutěž elegance, sraz, výstava, setkání bez vyhodnocení pořadí. 

Pořadatel dále velmi detailně popíše, jak bude při veteránské akci probíhat podpora či osvěta 
dětí a mládeže. Způsob této podpory je čistě na pořadateli akce, ovšem bez splnění této 
podmínky nemá pořadatel nárok na zařazení do PF. 

Přihlášky je možné zasílat do 28. 2. aktuálního kalendářního roku. 

Odesláním přihlášky nevzniká pořadateli automatický nárok na zařazení akce do PF. 

4.2 Výběr akce 
Akce budou vybírány na základě organizační úrovně, kvality zajištění, výjimečnosti a 
propagačního významu a zvoleném způsobu podpory dětí a mládeže, popř. na základě 
předchozích zkušeností v PF. Přihlíženo bude také na rovnoměrné rozložení během sezóny a 
regionálního umístění po celé ČR.  

Informace o přijetí akce do PF dostane pořadatel prostřednictvím kontaktního e-mailu a bude 
mu následně zasláno Pověření o zařazení akci do PF. Zároveň bude vyvěšen seznam vybraných 
akcí na stránkách www.fkhv.cz. 

Pořadatelům jsou před akcí předány:  

a) pověření o zařazení akce do PF, 

b) kontakt na delegáta, 

c) propagační předměty a podklady. 

 

4.3 Před konáním akce 
PF se dle možností podílí na podpoře akce před jejím konáním. Jedná se především o propagaci 
akce na internetových stránkách a sociálních sítích, případně v dalších médiích. Zveřejnění 
informace v tiskových médiích, zasílání e-mailových pozvánek účastníkům v PF a ostatním 
zájemcům.  

Před konáním akce kontaktuje pořadatele pověřený delegát. Ten odpovídá za zajištění a předání 
propagačních materiálů PF, které budou v den akce (popř. i dříve) umístěny v místě konání. 
Delegát provede vhodným způsobem v úvodu akce (např. při zahájení akce nebo rozpravy 
s jezdci) představení PF a dohodne s pořadateli také svoji aktivní účast při závěrečném 
vyhodnocení akce (např. při předávání cen).  
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Pořadatel obdrží dle domluvy s delegátem také logo PF a logo FKHV, které bude umístěno na 
všech propagačních předmětech v souvislosti se zařazenou akcí (např. letáky, plakáty, startovní 
čísla, internetové stránky atd.). 

4.4 Po skončení akce 
Po skončení akce předá pořadatel neprodleně delegátovi propagační materiály PF, které měl na 
akci zapůjčeny, a výsledky akce, popř. startovní listinu v tištěné formě nebo elektronicky, 
nejpozději však do 10 dnů po skončení akce. V případě nepředání materiálů může být akce 
dodatečně vyřazena z akcí PF a nehodnocena.  

4.5 Hodnocení akce 
Pořadatelé akcí budou hodnoceni přiděleným delegátem. Sportovní komise FKHV může 
rozhodnout o finanční podpoře pro akci zařazenou v PF a při splnění podmínek ji po skončení 
akce, na základě faktury, pořadateli proplatit. Po skončení sezony mohou být pořadatelé oceněni 
na společenské akci pořádané FKHV ČR. 

Organizátoři PF a delegáti si vyhrazují právo v případě zjištění, že pořadatel porušil některé 
z pravidel či nedodržel některé z interních nařízení FKHV, akci s okamžitou platností vyřadit 
z Poháru Federace bez nároku na kompenzaci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktualizováno: 15. 2. 2020 
 
 
Přihlášením do PF souhlasí pořadatel se všemi uvedenými body v plném rozsahu, s podmínkami týkající se PF a s ním 
souvisejících, se zveřejněním výsledků, fotografií z akcí a použitím informací a kontaktů z akce. FKHV ČR se bude snažit být 
co nejvíce součinná a informovat o všech plánovaných a realizovaných změnách pořadatele i jezdce přihlášené do PF. FKHV 
ČR si však vyhrazuje právo kdykoliv změnit Sportovní řád a další dokumenty týkající se PF bez předchozího upozornění.  


