PRAVIDLA CONVOY OF LIBERTY 2017
Článek I.
Organizátor konvoje, odpovědné osoby
1. Organizátorem Convoy of Liberty 2017 (dále jen „konvoj“) je Statutární město Plzeň. Za registraci
vozidel individuálních účastníků zodpovídá Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně
zastoupený panem Janem Englerem, za řazení kolony v Sukově ulici zodpovídá pan Jan Engler,
realizátorem bojového čela konvoje je KVH 16. Obrněné brigády.
2. Osoby spadající pod organizační tým konvoje budou řádně označeny kartou pořadatel na
viditelném místě, o její předložení můžou být účastníkem konvoje požádáni.

Článek II.
Datum a místo konání, trasa konvoje, jeho start a ukončení
1. Datum začátku a ukončení konvoje: neděle 7. května 2017, 7.00 - 14.00 hodin
2. Místo seřadiště – Sukova ulice v městské části Plzeň - Bory. Řazení začne v neděli 7. května v 8.00
hodin a každý registrovaný účastník dostane přidělený čas příjezdu na seřadiště konvoje. Vozidla
nesmí přijet dříve než v určený čas! Vozidlo, které přijede později, než ve stanovený čas bude
zařazeno na konec konvoje.
3. Čas výjezdu, start konvoje, je v 11.00 hodin z místa seřadiště na pokyn organizátora.
4. Čas ukončení konvoje a celé akce Convoy of Liberty je nejpozději v 14:00 na náměstí Republiky.
Předpokládaný čas dojezdu předem určených prvních šedesáti vozidel na náměstí Republiky je cca
12:30.
5. Trasa konvoje bude následující: Sukova (seřadiště) => Klatovská třída => sady Pětatřicátníků =>
Tyršova => Sady 5. května =» Rooseveltova => náměstí Republiky. Platí pouze pro předem určená
vozidla.
6. Rozpuštění konvoje – kolona jede ulicí Tyršova. Do ulice Sady 5. května odbočí pouze předem
určených šedesát vozidel, pokračují na náměstí Republiky, kde setrvají na výstavě do 14:00. Ostatní
vozidla pokračují dál Tyršovou ulicí. Od tohoto okamžiku je konvoj ukončený a vozidla pokračují dál
v rámci běžné dopravy.

Článek III.
Registrace a účast v konvoji, účastníci, vozidla
1. Registrace do Convoy of Liberty 2017 probíhá prostřednictvím webových stránek
www.sIavnostisvobody.cz (Registrace historických vozidel) na základě vyplnění registračního
formuláře a jeho odeslání.
2. Účast v konvoji bude potvrzena organizátorem na základě řádné registrace a zpětného obdržení
propozic a pravidel konvoje. Účastník konvoje poté obdrží od organizátora konvoje registrační kartu

opravňující k vjezdu na seřadiště. Bez těchto dokumentů není účast v konvoji možná. Výdej
registračních karet bude probíhat na kontaktním místě – Magistrát města Plzeň, Odbor prezentace a
marketingu, náměstí Republiky 16, II. patro, číslo dveří 316, Po – Pá od 8 – 16 hod. Registrační kartu
je účastník povinen umístit na vozidlo za čelní sklo nebo na jinak dobře viditelném místě. Registrace
je možná do 27. dubna 2017.
3. Účastníkem konvoje je pouze každý řádně registrovaný jednotlivec či skupina dle výše uvedených
pravidel. Každé vozidlo musí být způsobilé na základě zákona o provozu na pozemních komunikacích.
4. Registrací se účastník zavazuje k dodržování propozic, pravidel konvoje a pokynů organizátora a
pořadatelů.
5. Konvoje se mohou účastnit pouze následující vozidla a technika:
· vojensko-historická vozidla a technika vyrobená do roku 1945 v USA, Kanadě a Velké Británii,
(vozidla západních Spojenců). Výjimku tvoří vojensko-historická vozidla vyrobená v USA do roku 1975
a kvalitní repliky vozidel z 2. světové války (vozidla západních Spojenců).
· ostatní vozidla se mohou konvoje účastnit pouze po konzultaci s pořadatelem konvoje a na základě
domluvy a po označení registrační kartou.
Pozn. Vozidla vyrobená po roce 1945 budou řazena na konci konvoje dle stáří vozidla.
Článek IV.
Registrace zbraní
Každý účastník konvoje vyplní ve zvláštním přihlašovacím formuláři veškeré náležitosti související
s povolení nošení zbraní během konvoje. Registrace zbraní je možná nejpozději do 30. března 2017.
Podmínky nošení zbraní během trvání konvoje stanovené Policií České republiky budou vyvěšeny na
webových stránkách www.slavnostisvobody.cz a každý účastník je povinen se s jejich zněním
seznámit a řídit se jimi po celou dobu trvání konvoje. Vystavovat lze pouze registrované zbraně!

Článek V.
Závazná pravidla pro účastníky konvoje
1. Účastník konvoje se výslovně zavazuje k dodržování a respektovaní veškerých pokynů ze strany
organizátora a osob jím zmocněných, Policie ČR či Městské policie Plzeň po celou dobu konání
konvoje. Nedodržení tohoto bodu je důvodem k okamžitému vyloučení z konvoje.
2. Účastník konvoje se výslovně zavazuje dodržet časový harmonogram a plán řazení konvoje a také
celkový plán akce od začátku konání až do jejího ukončení. Čas, který bude pořadatelem přiřazen
účastníkovi pro příjezd na seřadiště, je závazný! V případě jeho nedodržení není účast v konvoji
možná.
3. Účastník se zavazuje, že v průběhu jízdy Convoy of Liberty 2017 bude dbát na plynulý a poklidný
průjezd konvoje. Bude dodržovat pokyny pořadatele tak, aby v konvoji nevznikala nežádoucí
„rozestupová" místa větší než 5 m, pokud není určeno jinak. Pořadatel bude jízdu konvoje regulovat
případnými dalšími pokyny (vysílačky, motospojky). Žádné z vozidel nebude neuhýbat z trasy a vjíždět
na tramvajový pás vyjma vozidel pořadatele. Rychlost jízdy konvoje určuje první vozidlo a je
upravována na základě pokynů pořadatele.

4. Během trvání konvoje je výslovně zakázáno požívání alkoholických nápojů či užití omamných a
psychotropních látek pro všechny účastníky konvoje. Ze strany policie může dojít k namátkové
kontrole k zjištění těchto skutečností. Porušení tohoto bodu je důvodem k okamžitému vyloučení z
konvoje a předání řešení věci PČR.
5. V případě poruchy vozidla některého z účastníků, je nutné toto vozidlo ostatními účastníky objet,
pokračovat dál a nezastavovat, aby nedošlo k roztrhání - přerušení konvoje a k porušení celkové
návaznosti. Pokud bude porouchané vozidlo blokovat cestu ostatním vozidlům, je nutné ho
neprodleně odstavit mimo trasu konvoje! V případě jakýchkoliv nejasností na straně účastníka či v
případě jakéhokoli dalšího problému v den konání konvoje, bude účastník neprodleně kontaktovat
nejbližšího přítomného pořadatele, aby došlo k urychlenému vyřešení problému.
6. Organizátor konvoje apeluje na všechny účastníky konvoje, aby svá vozidla co nejvíce přizpůsobili
dobové podobě a historické korektnosti válečných let i zvyklostem dané armády. Totéž platí i pro
vzhled jednotlivých účastníků, kdy jsou vítány uniformy z let 2. světové války odpovídající
vlastněnému vozidlu. Cílem je, aby celá akce byla důstojnou vzpomínkou na osvobození města Plzně
a jeho osvoboditele. Nebudou akceptovány uniformy a symboly propagující nacismus, fašismus,
komunismus či jiné režimy potlačující lidská práva.
7. Zákaz velkých znaků klubů na vozidlech – platí pro všechny kluby bez výjimky!
Článek VII.
Bezpečnost
1. Účastník bude dbát bezpečnostních pokynů pořadatele v souvislosti s realizací konvoje tak, aby
byla plně zajištěna bezpečnost diváků a ostatních účastníků konvoje. V případě jasného zanedbání
bezpečnosti a porušení těchto pokynů ze strany účastníka není organizátor odpovědný za případnou
škodu na zdraví účastníka, diváka, jakož i všech osob spolupracujících na realizaci konvoje, neboť za
tuto nastalou skutečnost je odpovědný sám účastník. Účastník také bude dbát na bezpečnost svoji a
spolujezdců. Účastník plně odpovídá za veškerou majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou při
provádění uměleckého výkonu, včetně škody způsobené věcí zhotovitele či způsobené třetí osobou,
prostřednictvím které zhotovitel plní svůj závazek ze smlouvy; dále prohlašuje, že za své movité věci
nese v době pořádání akce Slavnosti svobody 2017 plnou hmotnou a finanční zodpovědnost; zajistí
na svůj náklad veškerá technická, expertní a balistická povolení nezbytná k provozování této činnosti
(technická způsobilost atd.) a za tuto skutečnost nese plnou zodpovědnost před zákonem ČR.
2. Účastník zodpovídá za bezpečnost svého vozidla, které neohrozí na zdraví diváky a účinkující, ani
jim nezpůsobí žádnou jinou újmu. Dále se zavazuje dodržet veškeré pokyny organizátorů a
pořadatelů konvoje a za tuto skutečnost nese plnou zodpovědnost před zákonem ČR.
3. Organizátor je oprávněn v případě, že účastník nedodrží dodaný harmonogram, pravidla konvoje
anebo poruší dohodnutá bezpečností opatření, ho okamžitě z konvoje vyloučit a případně věc předat
k řešení dalším orgánům.
4. Je zakázáno cokoli z vozidel házet (žvýkačky pro děti apod.), je zakázáno podávat divákům ruce
nebo si od nich cokoli brát - vozidla pojedou vždy alespoň metr od diváků.
5. Je zakázáno používání jakékoli pyrotechniky či střelby do vzduchu! Klaksony a sirény lze využívat
pouze v případě nutnosti.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Účastník konvoje prohlašuje, že se s obsahem pravidel konvoje seznámil a bude je dodržovat.
2. Povinnosti uložené těmito pravidly trvají od registrace účastníka až do jejich nesporného naplnění
účastníkem i organizátorem a do skončení Convoy of Liberty 2017.
3. Kontaktní místo – Magistrát města Plzeň, Odbor prezentace a marketingu, náměstí Republiky 16,
II. Patro, č. dveří 316, Po – Pá od 8:00 – 16:00 hod., telefon 378 032 506, email: engler@plzen.eu

