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59. Výroční sraz Mercedes-Benz klub Česká republika: 
Mercedesy pod Ještědem 2022
Aneb Reichenbergem za Liebiegem 

Bodové ohodnocení 

A. Sobotní rallye

Start s vypnutým motorem    5 bodů 
Přesné projetí tratě dopoledne 20 bodů 
Přesné projetí tratě odpoledne 10 bodů 
Účast v soutěži na stanovišti i bez správných odpovědí   5 bodů 
Správné odpovědi na stanovišti  dle jednotlivých stanovišť. 
Telefonát pořadateli s dotazem na cestu -5 bodů

Stanoviště se soutěžemi budou otevřené výhradně v daných časových intervalech. Ten, kdo 
přijede pozdě, nebo příliš brzy (a nepočká), nezíská body za účast své posádky na stanovišti 
a body za správné odpovědi. 

1. stanoviště: MUZEA
Na tomto stanovišti vám budou položeny 2 otázky z historie rodu Liebiegů, motorismu 
v Liberci apod. 
Bodové ohodnocení:  za každou správnou odpověď v limitu 20 sec: 5 bodů 

za každou správnou odpověď po limitu 20sec: 0 bodů 
za přibližnou odpověď v časovém limitu:  2 body 
za žádnou odpověď:  0 bodů 
Za účast na tomto stanovišti:  5 bodů 

2. stanoviště: PRAŽÍRNA
Na tomto stanovišti obdržíte kávu a připravíte se na jízdu do kopce. Při té příležitosti 
odpovíte na 2 jednoduché otázky položené provozovatelem pražírny kávy.  
Bodové ohodnocení:  za každou správnou odpověď v limitu 20 sec: 5 bodů 

za každou správnou odpověď po limitu 20sec: 0 bodů 
za přibližnou odpověď v časovém limitu:  2 body 
za žádnou odpověď:  0 bodů 
Za účast na tomto stanovišti:  5 bodů 

3. stanoviště: JEŠTĚDKA
Na tomto stanovišti odpovídá výhradně spolujezdec. Oblast otázek – základní technika a 
příslušenství. Řidič zůstane ve voze. Pokud bude řidič napovídat, získá posádka 0 bodů za 
odpovědi a 0 bodů za průjezd kontrolním stanovištěm.  
Každý spolujezdec dostane 2 otázky. 
Bodové ohodnocení:  za každou správnou odpověď v limitu 20 sec: 5 bodů 

za každou správnou odpověď po limitu 20sec: 0 bodů 
za přibližnou odpověď v časovém limitu: 2 body 
za žádnou odpověď: 0 bodů 
Za účast na tomto stanovišti: 5 bodů 

Pokud není posádka obsazena spolujezdcem, (tedy jede sám řidič), získá 5 bodů za účast na 
kontrolním stanovišti bez možnosti odpovídat na otázky. 

4. stanoviště: REXON SECURITY
Na tomto stanovišti dostane každá posádka 2 otázky týkající se různých oblastí automobility 
Mercedes-Benz. Otázky budou položeny v němčině, na přání v češtině. 
Bodové vyhodnocení: otázka v němčině, odpověď bez nápovědy 5 bodů 

otázka v němčině, odpověď s nápovědou 4 body 
otázka v češtině, odpověď bez nápovědy 3 body 
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   otázka v češtině, odpověď s nápovědou 2 body 
   špatná odpověď v jakémkoli jazyce:  0 bodů 
   Za účast na tomto stanovišti:  5 bodů 
 
B. Soutěž elegance 
 
Soutěž elegance proběhne ve 3 stupních:  

1. vozy do roku 1992  

2. vozy od roku 1992  

3. soutěž elegance posádek. 

 

Jak správně hlasovat najdete v sekci JAK HODNOTIT. - https://mercedesypodjestedem.cz/jak-hodnotit/ 

 

Hlasujte na anketní lístky, které obdržíte při zahájení akce. 

Lístky si můžete i vytisknout sami a na nich hlasovat. Nicméně podat můžete za jednu posádku jen jeden anketní 

lístek. Anketní lístek zde: https://mercedesypodjestedem.cz/anketni-listek/  

 

 

Věřím, že si pobyt a účast na srazu v Liberci užijete. My, co nesoutěžíme, pro to uděláme maximum. 

 

          

Josef Holický, ředitel závodu  


