Vážení přátelé historických vozidel,
od roku 1994 pořádáme Veteran Rallye Ostrava & Memoriál Ing. Františka Procházky v téměř
původním pořadatelském složení a letos pořádáme, s malou pauzou, XX ročník. Jubilejní jízdu
jsme pojali jako okruh kolem Ostravy, kdy z Masarykova náměstí dojedeme na náměstí SNP, v
našem domovském obvodu Ostrava - Jih.
Cestou nakoukneme do rekonstruovaného Hasičského muzea, připomeneme si památky
vzepjetí a zklamání Čechů v roce 1938 - v Darkovičkách pojedeme kolem úseku opevnění,
bunkrologové budou nadšeni. Těšit se můžeme na množství diváků, výstavu fotografií z našich
soutěží a odpočineme si dle zálib. Někdo rád ryby u vody či vrátit se na chvíli do starých časů a
ohlédnout se za 1. republikou, jiný může meditovat v Hrabyni…
Jen se elegantně oblékněte a projeďte se s námi
Na setkání Vás srdečně zve
Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR

PROGRAM A TRASA
Ostrava, Masarykovo náměstí, 0 km
08.00 - 09.00 hod. Přejímka do soutěže
08.30 - 10.00 hod. Prohlídka historických vozidel pro veřejnost a doprovodné atrakce
09.45 - 10.00 hod. Rozprava s účastníky
10.00 - 11.15 hod. START rallye a přehlídková jízda pěší zónou
Ostrava - Přívoz, náměstí S. Čecha, 3 km
10:15 - 12:15 hod. Prohlídka Hasičského muzea, možná návštěva kostela Panny Marie
Darkovičky, Areál čs. opevnění, 15 km
11:15 - 13:15 hod. Samoobslužná kontrola, nadšenci si prohlédnou MO S 19 Alej, trasa pak
vede kolem těžkého opevnění Orel a dalších pěchotních srubů
Vřesina, kříž na ulici U Sadu, 21 km
11:45 - 13:30 hod. Jízda stálosti
Bělá, pstruží farma, 33 km
12:00 - 14:30 hod. Oběd u Rothschildovy hájenky
Hrabyně, rehabilitační ústav, 50 km
13:45 - 15:15 hod. Test invalidních schopností
Budišovice, hasičárna, 52 km
14:00 - 15:30 hod. Zkouška dovednosti
Klimkovice, Náměstí, 66 km
14:45 - 16:00 hod. Průjezdní kontrola a kostel sv. Kateřiny
Ostrava - Zábřeh („Stalingrad“), stadion na ul. Svazácké a náměstí SNP, 79 km
15:30 - 16:30 hod. Stadion - CÍL rallye, Den obvodu a oslavy 100 let Československa,
přehlídka historických aut a motocyklů

Akord: Výstava fotografií historických vozidel ze soutěží TVSCO (předpoklad od 4. 5. 2018)
15:40 - 17:45 hod. Náměstí SNP - předvedení technických zajímavostí vybraných vozidel pro
odbornou veřejnost, návštěva foto-výstavy, parkování soutěžících
17:00 - 17:45 hod. Vyhlášení výsledků a předání cen u Akordu
18:00 - 24:00 hod. Večeře a přátelské posezení

PROPOZICE
Rallye je pořádána pro historická vozidla do roku výroby 1987 vč. jako turistická jízda.
Pořadatelé si vyhrazují právo výběru přihlášených, vč. udělení výjimek, sloučení či vytvoření
nových kategorií. Při přejímce musí účastník předložit doklady k vozidlu a podepsanou
přihlášku. Soutěž probíhá za běžného silničního provozu, dle doporučeného šipkového
itineráře. Délka trasy je max. 80 km.
Pro konečné vyhodnocení posádek bude rozhodující nejvyšší součet bodů. V případě rovnosti
bodů rozhodují dodatečná kritéria v pořadí: 1. stáří vozidla ve prospěch staršího, 2. objem
motoru ve prospěch menšího a 3. doplňková disciplína ve prospěch šikovnějšího. Kromě
absolutního vítěze budou vyhlášeni a odměněni první tři v kategoriích:
- automobily:

- motocykly:

- kategorie
- kategorie
- kategorie
- kategorie
- kategorie

A1, vyrobené do roku 1945 vč.
A2, vyrobené v letech 1946-70
A3, vyrobené v letech 1971-87 vč. případných výjimek
M1, vyrobené do roku 1945 vč.
M2, vyrobené v letech 1946-87 vč. případných výjimek

Nezávisle budou oceněny ty dobově oblečené posádky, které se porotě budou nejvíce líbit.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy programu a prohlašuje, že má uzavřené pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou organizováním této rallye. Optimální počet účastníků je
60 vozidel. V dalším se soutěž řídí Národními sportovními řády MČR - PHV AVCC AČR.

ZÁPISNÉ A POPLATKY
Zápisné za automobil:

do roku 1945 vč.
od roku 1946 do roku 1970 vč.
od roku 1971 do roku 1987 vč. + výjimky

………………… 400 Kč
………………… 500 Kč
………………… 550 Kč

do roku 1945 vč.
od roku 1946 do roku 1987 vč. + výjimky
(zápisné při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu)

………………… 300 Kč
………………… 400 Kč

Zápisné za motocykl

Přihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky
Nepřihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky

..……………. příplatek +200 Kč / HV
……………… příplatek +400 Kč / HV

Zápisné je podmínkou pro účast v rallye, zahrnuje pojištění rallye, startovní číslo, itinerář,
pamětní plaketu, vstupné do Hasičského muzea (pro 2 os. v autě / 1 os. na moto),
pořadatelské zajištění, drobné občerstvení, ceny vítězům atp.

Ostatní poplatky (nepovinné):
- vstupné pro další osoby do Hasičského muzea: ………………… 30 Kč /os. (zlevněné 15 Kč/os.)
- doporučujeme navštívit Areál Čs. opevnění Darkovičky,
prohlídky rezervovány od 11 do 13 hod., vstupné: …………… 40 Kč /os. (zlevněné 20 Kč /os.)
- OBĚD (150 g čerstvý pstruh na másle s kmínem, chléb): …… 100 Kč /os.

ORGANIZAČNÍ
Zasláním přihlášky a platbou předem si rezervujete účast na Veteran Rallye Ostrava 2018.
Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 14. 5. 2018 mailem nebo poštou na adresu klubu.
Zápisné vč. ostatních poplatků uhraďte na účet č. 2600245932/2010 (Fio banka, var. symbol =
rok narození řidiče). Po zaplacení a obdržení přihlášky vám potvrdíme účast nebo vrátíme
platbu. Platbu při omluvené neúčasti vracíme.
Obědy a prohlídky objednáváme pouze předem přihlášeným. Nepřihlášení (i ti, kteří nezaplatí)
se vystavují riziku nepřijetí do rallye! Při přejímce obdržíte itinerář a další potřebné.
Povečeřet můžete v Ostravě u náměstí SNP. Ubytování doporučujeme v hotelu Akord nebo
Vista poblíž.
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