
 

 ČK-3 

Prejazd ČK1 – ČK2   05    00 
 min        sec 

 (vyplní obsluha ČK-2) 
 ČK-2 

hod           min 

 (vypočíta si posádka) 
Vypočítaný čas v ČK-2 

hod           min 

 (pri výjazde zo servisu) 
ČK1 

hod           min 

 (vypočíta si posádka) 
Vypočítaný čas v ČK-4 

hod           min 

 (vyplní obsluha ČK-4) 
 ČK-4 

hod           min 
 (pri vjazde do servisu) 

Celková penalizácia: 

 

 (vyplní obsluha ČK-4) 
 

 sek 
Penalizácia: 

Meškanie: 
 min       

 min             sec 
25    00 Prejazd štart RS2–ČK4   

hod           min 

 (vyplní obsluha ČK-3) 

 (vyplní štartér) 
Štart RS2 

hod           min min           sec         sec/100 

 
 sek 

Penalizácia: 

Meškanie: 
min 

 (vyplní obsluha ČK-2) 

 min             sec 
20    00 Prejazd štart RS1–ČK3   

 (vyplní štartér)
 

Štart RS1 
hod           min min           sec         sec/100 

 (vypočíta si posádka) 
Vypočítaný čas v ČK-3 

hod           min 

 
 sek 

Penalizácia: 

Meškanie: 
min 

J A Z D N Ý   V Ý K A Z 
Št.  číslo: 

 

5.  Jazdný výkaz (JV) 

Je to dokument, ktorý pripraví 

usporiadateľ a posádkam ho vydá pri výjazde 

zo servisnej zóny (prvá časová kontrola pri 

výjazde). Zároveň obsluha stanovišťa ČK do 

neho zaznamená skutočný čas výjazdu. Podľa 

predpísaného času na prejazd sa posádka 

musí dostaviť do ďalšej ČK, spravidla pred 

prvou Rýchlostnou skúškou. Tu sa posádke do 

JV zaznamená skutočný čas príjazdu, spočíta 

meškanie a penalizácia a posunie sa na štart. 

Obsluha štartu zaznamená do JV skutočný čas 

štartu do RS. V cieli RS bude posádke do JV 

zaznamenaný dosiahnutý čas. K času štartu 

do RS1 si posádka pripočíta čas určený na 

prejazd do ďalšej ČK (je uvedený v tom JV) . 

Do tohto času na prejazd sa započítava aj čas 

strávený prejazdom rýchlostnej skúšky 

a v tomto čase musí prísť posádka ku stolíku 

ČK3 pred v nasledovnou RS. Toto sú jediné 

prípady, kedy si posádka môže sama vpisovať 

do JV!!! Tu obsluha ČK3 zapíše do JV 

skutočný čas príjazdu,  aj prípadné meškanie. 

Takto to opakuje pri prejazde všetkých ďalších 

RS až do poslednej ČK pri vjazde do servisnej 

zóny. Nedodržanie  časov na prejazd medzi 

ČK môže byť usporiadateľom penalizované 

trestnými sekundami za predčasný, ale aj za 

neskorý príjazd (neskorý príjazd je 

penalizovaný za každú začatú minútu 

meškania desiatimi trestnými sekundami, 

predčasný príjazd je penalizovaný 60 

sekundami za každú začatú minútu!!!) Jazdný výkaz posádka nesmie stratiť a odovzdáva ho 

na mieste určenom usporiadateľom. 

      Zóna ČK (časovej kontroly) je tvorená dvoma tabuľami so symbolom hodín, žltá je návestná, je 

umiestnená vo vzdialenosti cca 15 – 20 metrov od stolíka časomeračov, červená tabuľa je priamo 

pri stolíku obsluhy ČK a na viditeľnom mieste (stolíku) pre posádky sú umiestnené hodiny 

s reálnym časom. Do zóny ČK (teda za žltú tabuľu)  môže posádka vojsť nie skôr ako jedna minúta 

pred svojim vypočítaným časom! Jazdný výkaz na zápis času predloží obsluhe v okamihu, kedy 

hodiny na stolíku  ukazujú jej vypočítaný čas, nie skôr, hrozila by penalizácia. Podobne aj pri 

oneskorenom odovzdaní JV hrozí penalizácia. 
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