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STANOVY  
JIHOČESKÝ POHÁR HISTORICKÝCH VOZIDEL  

O PUTOVNÍ POHÁR HEJTMANA (HEJTMANKY) JIHOČESKÉHO KRAJE 

 

§ 1 

Zařazení soutěže do Jihočeského poháru historických vozidel 

(1) Do Jihočeského poháru historických vozidel (dále jen JPHV) jsou zařazeny vybrané soutěže, 

pořádané převážně v Jihočeském kraji. Nepodkročitelnou podmínkou pro vyhlášení JPHV 

v daném roce je zařazení minimálně čtyř soutěží. 

 

(2) Základní kritéria pro zařazení soutěže do JPHV: 

a) pravidelné a úspěšné pořádání soutěží historických vozidel po dobu minimálně 3 let v řadě, 

b) každoroční účast alespoň 40 soutěžních posádek, 

c) uspořádání soutěže převážně na území Jihočeského kraje, 

d) propagace pamětihodností, krás a významných míst Jihočeského kraje jako nedílná součást 

soutěže, 

e) uvádění loga JPHV a Jihočeského kraje při propagaci soutěže tak, aby bylo zřejmé, že je 

soutěž zařazena do JPHV 

f) souhlas s podmínkami Stanov a Řádem soutěže JPHV a finanční spoluúčast pořadatele. 

 

§ 2 

Výkonný výbor JPHV 

(1) Výkonný výbor JPHV je tříčlenný. Je tvořen zástupci pořadatelů těchto soutěží: 

a) Veteráni Jindřichohradeckem – Stanislav Chytra 

b) Selské baroko – Zdeněk Brádka 

c) Veteráni Čelkovice – Ing. Marcel Gause 

 

(2) Jednání ve Výkonném výboru JPHV probíhá tak, že každé rozhodnutí musí být přijato všemi 

členy. 

 

(3) Výkonný výbor JPHV rozhoduje v těchto věcech: 

a) potvrzuje konečné výsledky aktuálního ročníku JPHV a vyhlašuje jeho nový ročník, 

b) rozhoduje o zařazení zájemce do daného ročníku JPHV v souladu s platnými kritérii (viz § 1,  

 odst. 2 těchto Stanov), 

c) stanovuje Řád soutěže pro dané období, 

d) rozděluje prostředky, které získá například z grantů nebo dotací, mezi jednotlivé 

pořadatele, a to podle předem zveřejněného klíče, nárok na tyto prostředky nevzniká 

automaticky, 

e) rozhoduje o případné sankci vůči pořadateli soutěže, který poruší některé z ustanovení 

těchto Stanov nebo Řádu soutěže, sankcí se myslí například krácení nebo nepřiznání 
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případného finančního příspěvku od Výkonného výboru JPHV, v krajním případě se může 

jednat o vyloučení z JPHV, 

f) po každé soutěži zveřejňuje bez zbytečného odkladu průběžné výsledky, 

g) spravuje webové stránky JPHV a zajišťuje jeho propagaci. 

 

§ 3 

Povinnosti pořadatelů soutěží zařazených do JPHV 

(1) Zařazení soutěže do JPHV v daném roce a souhlas s podmínkami Stanov a Řádem soutěže JPHV 

potvrzuje její pořadatel prostřednictvím pověřené osoby vlastnoručním podpisem na formuláři 

dle Přílohy č. 1 těchto Stanov. 

 

(2) Pořadatel soutěže je povinen: 

a) uvést v podmínkách a propagaci soutěže, že jím pořádaná soutěž je zařazena do JPHV, a to       

 včetně loga soutěže a loga Jihočeského kraje, 

b) při využití případného finančního příspěvku od Výkonného výboru JPHV postupovat  

 důsledně podle Zvláštního pokynu, vydaného Výkonným výborem JPHV pro daný rok  

 v dostatečném předstihu před zahájením první soutěže JPHV, 

c) zajistit přesné vyplnění startovní listiny podle vzoru, uvedeném v Příloze č. 2 těchto  

 Stanov, včetně vlastnoručních podpisů účastníků soutěže, 

d) zaslat neprodleně, nejdéle však do tří dnů po skončení soutěže její výsledky v podobě  

 Přílohy č. 3 těchto Stanov, 

e) poskytnout Výkonnému výboru JPHV fotodokumentaci, případně videozáznam ze soutěže, 

 aby bylo možné zajistit propagaci soutěže v rámci marketingových aktivit JPHV, 

f) vrátit případný finanční příspěvek v případě nesplnění podmínek pro jeho přidělení na účet,  

ze kterého byl vyplacen, a to nejpozději do jednoho týdne po vydání výzvy Výkonným 

výborem JPHV, přitom za nesplnění se považuje zejména nepořádání soutěže. 

 

§ 4 

Platnost stanov 

(1) Tyto Stanovy vstupují v platnost od 1. ledna 2019 a platí až do jejich odvolání. 

 

(2) Odvolání platnosti Stanov nastane v případě: 

a) ukončení činnosti a nepokračování ve vyhlašování nových ročníků JPHV, 

b) vzájemné dohody všech členů Výkonného výboru JPHV a sestavení nových Stanov, 

c) personálních změn členů Výkonného výboru JPHV 

 

V Táboře, dne 10. ledna 2019 

 

 ……………………………………….           ……………………………………….           ………………………………………. 

         Stanislav Chytra        Zdeněk Brádka     Ing. Marcel Gause 


