
Maximálny  
počet bodov

do 2:00 2:01 - 2:10 2:11 - 2:20 2:21 - 2:30 2:31 - 2:40 2:41 a viac

400 350 300 200 50 0 0 0

Dotyk, posunutie, 
zvalenie kužela

Vynechanie 
bránky, prekážky

Vyjdenie z 
vyznačenej trate

Vozidlo 
presahuje 
parkovacie 

miesto

Nezapnutý 
bezpečnostný 

pás

5 10 10 10 diskvalifikácia

Spolu: 400

1. Celkový čas vrátane trestných 
sekúnd

400

2. Trestné sekundy
(za každý prípad)

Mgr. Vojtech Hráček

Jazda zručnosti Rozhodca: 

Ing. Jozef Major

Časový limit: 2 minútyBc. Matúš Moravik



Jazda zručnosti Rozhodca:

Bc. Matúš Moravik

Mgr. Vojtech Hráček

2 minúty

•

•

Počas jazdy je súťažiaci povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, okrem povinnosti mať pri sebe doklady.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Rozhodca na základe dosiahnutého celkového času pridelí súťažiacemu súťažné body podľa bodovacej tabuľky.

Na začiatku jazdy rozhodca súťažiaceho odštartuje, na konci jazdy zastaví meranie v momente, keď sa kolesá vozidla prestanú otáčať. Nameraný čas sa zaokruhluje na celé sekundy nadol.

Súťažiaci musí prejasť vozidlom predpísanú trať postavenú z kužeľov, pričom sa meria čas jazdy.

Za dotyk s kužeľom, posunutie alebo zrazenie kužeľa pridelí rozhodca súťažiacemu 5 trestných sekúnd, a to za každý prípad samostatne.

Na začiatku jazdy rozhodca sôťažiaceho odštartuje, na konci jazdy zastaví meranie, keď sa kolesá vozidla prestanú otáčať. Nameraný čas sa zaokruhluje na celé sekundy nadol.

Najvyšší dosiahnuteľný počet súťažných bodov je 400, najnižší dosiahnuteľný počet bodov 0.

Ing. Jozef Major Komárno RESCUE 2022

Časový limit pre splnenie úlohy:

Súťažiaci prichádzaju na úlohu v skupinách, ktoré majú najviac 8 členov.

Úlohu plnia v poradí od najvyššieho štartovného čísla po najnižšie.

Rozhodca zapíše do hodnotiaceho hárka nameraný čas, pridelné trestné sekúndy a celkový čas (ako súčet nameraného času a trestných sekúnd).

Súťažiaci, ktorý jazdí bez zapnutého bezpečnostného pásu je zo súťažnej úlohy (nie však z celej súťaže) diskvalifikovaný.

Za vynechanie bránky alebo prekážky, za vybočenie zo stanovenej trate, a za vozidlo jednoznačne presahujúce vyznačený parkovací box pridelí rozhodca súťažiacemu 10 trestných sekúnd, a to za 
každý prípad samostatne.

Počas jazdy nesmie vo vozidle spolu so súťažiacim sedieť iný súťažiaci


