
 

 
 

PRAVIDLA 
přehlídka vzácných automobilů a motocyklů 

hlavní téma: SPORTOVNÍ A ZÁVODNÍ VOZIDLA 
Golf Hostivař, Praha 16. - 17. 5. 2020 

1) Kategorie prezentovaných vozidel  

Přehlídky se mohou účastnit vozidla na základě podané přihlášky a následného výběru organizátora. 
Prezentovaná vozidla budou náležet do následujících 7 platných tříd FIVA  (Fédération Internationale des 
Véhicules Anciens): 
 

Třída Název Rok výroby od Rok výroby do 

A Ancestor < 1904 1904 

B Veteran 1905 1918 

C Vintage 1919 1930 

D Post Vintage 1931 1945 

E Post War 1946 1960 

F - 1961 1970 

G - 1971 1990 (věkový limit FIVA = aktuální rok – 30  

let let) 
 

 
2) Hodnocení prezentovaných vozidel  

 
a) Soutěž Concours d´Elegance – vybrané exponáty přehlídky budou zařazené do soutěže Concours 

d'Elegance a hodnocené porotou. Posuzování vozidla je mnohem náročnější, než u jiných hodnocení. 
Odborní porotci zde důkladně zkoumají vozidla a každé jejich součásti. Je důležité, aby na vozidle vše 
správně fungovalo a vozidlo bylo ve stavu takřka nového exempláře odpovídajícímu stavu, ve kterém 
opustil brány továrny. Mimo originální stav jsou nejsou povolené modifikace a součásti vozidla musí 
odpovídat danému modelu a roku výroby. Je preferováno továrně montované vybavení a 
příslušenství, nicméně akceptováno je i jiné, vždy za podmínky, že odpovídá správnému období 
provozu vozidla. V rámci této soutěže je udělena cena nejlepšího exponátu přehlídky (Best of show). 
 

b) Ceny elegance – udělované porotou složenou z osobností oblastí designu, umění a životního stylu. 
Hodnotí se především vnější vzhled a design vozidla z pohledu tvaru, barvy a provedení karoserie. 
Nezkoumají se zde technické vlastnosti (výkon, technický stav atd).   
 

c) Další ocenění  - v rámci přehlídky budou udělená další ocenění, která budou výsledkem hlasování 
medií, oficiálních partnerů přehlídky, organizátorem, aj. 

 
d) Anketa návštěvníků – návštěvníci přehlídky z řad veřejnosti budou moci dát hlas vozidlům, které se 

jim nejvíce líbí. 
 



e) Trofeje a ocenění  
 
Mezi prezentovanými vozidly budou rozděleny následující trofeje a ocenění: 
 
Automobily (12): 
 
Best of Show   
Class Awards   - Prewar Trophy 
Class Awards   - Postwar Trophy 
Class Awards   - Czech Trophy 
Class Awards   - Preservation Trophy 
Elegance Awards – Most Elegant Touring Car 
Elegance Awards – Most Elegant Sports Car  
Elegance Awards – Most Elegant Race Car 
Special Awards – Golf Hostivar Trophy  
Special Awards – Official Partners Trophy 
Special Awards – Media Trophy 
Special Awards – Public Trophy 
 
Motocykly (5): 
 
Best of Show   
Class Awards   - Preservation Trophy 
Elegance Awards – Most Elegant Bike 
Special Awards – Racing Trophy 
Special Awards - Public Trophy 
 
 

3) Kritéria výběru vozidel do hlavní výstavy 

Do přehlídky se může přihlásit každý automobil nebo motocykl, nicméně vzhledem k limitované výstavní 
kapacitě upřednostníme tato vozidla: 
 

• sportovní a závodní vozidla 

• vzácné a netradiční typy vozidel  

• tovární prototypy 

• vozidla vyšší třídy (luxusní typy, větší výkon)  

• vozidla karosované renomovanými karosárnami 

• vozidla se významnou historií  
 
Další kritéria a podmínky: 
 
✓ velmi dobrý technický stav - zejména pojízdnost, funkční brzdy, schopnost bez problémů nastartovat, 

maximálně funkční další součásti vozidla 
✓ karoserie a interiér – maximálně původní zachovalý stav nebo velmi kvalitní renovace   
✓ v případě naplnění kapacity výstavy bude ve výběru dána přednost vozidlům, která se neúčastnila 

předchozího ročníku výstavy Automobilové klenoty nebo je vystavována v České republice poprvé. 
✓ originalita - přednost bude dána vozidlům s pokud možno nejmenším počtem nově zhotovených dílů. 
 
Originalita:  
Při výběru bude posuzována originalita vozidel podle pravidel FIVA, cílem je představit vozidla pokud možno 
v nejvíce původním stavu, v případě renovovaných vozidel by měla být renovace provedena tak, aby 



respektovala původní dobový stav, materiály a technické provedení.  Přednost bude dána vozidlům, jejichž 
případné úpravy odpovídají období, v němž bylo vozidlo běžně užíváno v provozu. Případné úpravy 
provedené na vozidle musí svým charakterem a způsobem provedení odpovídat tomuto období. Použité 
úpravy a použité díly musí maximálně odpovídat dobové specifikaci. Výjimku tvoří úpravy, které jsou 
v současné době vyžadované pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. 
 
Do přehlídky je možné zařadit i vysoce kvalitní stavby (repliky) vozidel odpovídající dobové charakteristice.  
 
Tato pravidla mohou být organizátorem výstavy dále doplňována a jsou předmětem dílčích změn a úprav. 

 

V Praze 27. listopadu 2019 

 

v. r.  Ing. Jiří Martinka 

ředitel přehlídky                                                     
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