
VETERAN RALLYE OSTRAVA 2020 
XXII. Memoriál Ing. Františka Procházky & VIII. Setkání přátel italských vozidel 

 

Sobota 30. května 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé historických vozidel,  
 

další ročník naší soutěže začne v centru Ostravy, tradičně z Masarykova náměstí. Po 

přehlídkové jízdě pěší zónou se seznámíme, za poslechu lahodících rock-and-rollových 

melodií, s pivem Garážmistr, což může být inspirující. 
 

V Kravařích poobědváme a po Opavě se projdeme pěšky. Společensko-hospodářskou 

odpovědnost, um i vkus předků nám ukazuje budova Slezského zemského muzea, jeho 

rozsáhlé sbírky a způsob vystavení zaujmou celou rodinu. Dámy pak snad ocení mini-piknik 

v trávě, protože nadšence armádních vozidel určitě potěší areál KVH Deštné a v cíli, u řeky 

Moravice, tam je prostě vždycky hezky.  
 

Navíc, kousek od trasy je u Stěbořic postavena rozhledna, evokující předválečné opevnění. 

Bohužel vnímáme i nynější (pseudo) eko(eu-CO²) šílenství, nicméně nabízíme výrobu vlastní 

eko-mouky z eko-mlýna. Ale vážněji, v Cholticích je funkční větrný mlýn. Tyto dvě památky 

jsou otevřeny pouze po dohodě a budou pro vás rezervovány - pokud si je objednáte v 

přihlášce.  
 

ELEGANTNĚ se oblékněte a projeďte s námi malebnou krajinou, na setkáni vás srdečně zvou 
  

pořadatelé z Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR 



Program a trasa 
 

Ostrava, Masarykovo náměstí 

08.00 - 09.00 hod. Přejímka účastníků 

08:00 - 09.55 hod. Vystavení vozidel a doprovodný program 

09.45 - 09.55 hod. Rozprava s účastníky rallye - Bezpečnostní opatření 

09.55 - 11.30 hod. START rallye a průjezdní kontrola (PK1) 
 

Ostrava - Martinov, Rock & Roll Garage 

10.20 - 11.45 hod.  Průjezdní kontrola (PK2) 
 

Kravaře, Penzion Slanina 

11.05 - 13.25 hod. Oběd, průjezdní kontrola (PK3) 
 

Opava, Dolní náměstí 

12.35 - 15.45 hod. Slezské zemské muzeum, průjezdní kontrola (PK4), procházka městem 
 

Stěbořice  

14.10 - 16.00 hod. Průjezdní kontrola (PK5S), rozdvojení trasy pro zájemce o rozhlednu 

Šibenice  
 

Choltice  

14.20 - 16.15 hod. Rozdvojení trasy pro zájemce o Větrný mlýn na Cholticích, Litultovice 

(vnitřní prohlídka mlýnu jen pro předem objednané) 
 

Mladecko, Spolek vojenské historie Deštné 

14.30 - 16.20 hod. Prohlídka "depozitáře" obrněných a nákladních vozidel i MIGu, 

průjezdní kontrola (PK6) 
 

Vikštejn  

15.35 - 16.40 hod.  Průjezdní kontrola (PK7) - jízda stálosti alpskými serpentinami z kopce 

pod Vikštejnem (později přijíždějícím již nebude čas změřen, tzn. body 

nebudou přičteny do výsledků soutěže) 

15.35 - 17:00 hod.  Pro případné zájemce procházka a návštěva zříceniny hradu Vikštejn 
 

Vítkov - Podhradí 

15.40 - 17.10 hod. CÍL rallye 

po 17.15  Vyhlášení vítězů a předání ocenění pod terasou baru U vody, RS Česká 

pošta, pak posezení u pivka s přáteli, možná i kytary a přenocování 

 

 

Propozice 
 

Rallye je pořádána pro historická vozidla do roku výroby 1989 vč. Pořadatelé si vyhrazují 

právo výběru, vč. udělení výjimek, sloučení nebo vytvoření nových kategorií. Při přejímce 

musí účastník předložit doklady k vozidlu a podepsanou přihlášku.  
 



Soutěž probíhá za běžného silničního provozu, dle doporučeného šipkového itineráře (nebo 

mapky) s plněním úkolů na průjezdních kontrolách (účast v těchto disciplínách není 

povinná). Startovní číslo musí být umístěno vpředu vpravo ve směru jízdy, nejlépe na 

předním nárazníku. Trasa měří max. 75 km, zájemci o rozhlednu a mlýn ujedou o 10 km více. 
 

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, 3. doplňková disciplína ve prospěch šikovnějšího. 

Kromě absolutního vítěze budou vyhlášení a odměněni první tři v kategoriích:  
 

▪ automobily:  - kategorie A1, vyrobené do roku 1945 vč. 

- kategorie A2, vyrobené v letech 1946 - 1970   

- kategorie A3, vyrobené v letech 1971 - 1989 vč. případných výjimek 

▪ motocykly:   - kategorie M1, vyrobené do roku 1945 vč.  

- kategorie M2, vyrobené v letech 1946 - 1989 vč. případných výjimek 
 

Nezávisle budou oceněny ty dobově oblečené posádky, které se porotě budou nejvíce líbit. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhnutelných změn 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 AVCC AČR. 

 

 

Zápisné a volitelné poplatky 
 

Zápisné za automobil / motocykl je podmínkou pro účast v soutěži a zahrnuje startovní číslo, 

itinerář a podklady, vstupenky do Slezského zemského muzea v Opavě pro 2 osoby (u 

motocyklů pro 1 osobu), kafe a koláč, příspěvek na údržbu areálu KVH Deštné, pojištění 

rallye a přímé náklady - poháry vítězům, příspěvek na pořadatelské zajištění apod. 
 

Zápisné za automobil (při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu): 

▪ automobil do roku 1945 vč. ……………………………………………….……………………………… 550,- Kč 

▪ automobil od roku 1946 do roku 1970 vč. ………………………………………..………………. 650,- Kč 

▪ automobil od roku 1971 do roku 1989 vč. + výjimky ………………………….……………… 700,- Kč  
 

Zápisné za motocykl (při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu): 

▪ motocykl do roku 1945 vč. ………………………….………………………………..……………..…… 350,- Kč 

▪ motocykl od roku 1946 do roku 1989 vč. + výjimky …………………….……………..…….. 450,- Kč 
 

Přihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky …………….... příplatek +200,- Kč/HV 

Nepřihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky ………..… příplatek +400,- Kč/HV 
 

Volitelné poplatky: 

▪ Oběd v Kravařích …………………………………………………………………………………… 100 Kč / osoba 

(řízek s brambory nebo v omezeném počtu kuřecí s rýží nebo „smažák“) 
 

▪ Vstupné pro další osoby do Slezského zemského muzea v Opavě …………..  80 Kč / osoba 

                                                     Děti do 6 let zdarma, junior/senior …………..  40 Kč / osoba 



 

▪ Rozhledna Šibenice ……….…………………………………………………………………………  dobrovolné 
 

▪ Větrný mlýn na Cholticích (nevybíráme, platba až na místě !) ………………..  80 Kč / osoba 

                                                                                    Junior/senior …………..  40 Kč / osoba 

 

 

Organizační 
 

Doručením vyplněné přihlášky a platbou předem si rezervujete účast na Veteran Rallye 

Ostrava 2020. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 15. 5. 2020 na tvsco@email.cz 

nebo poštou. Zápisné vč. volitelných poplatků uhraďte na účet klubu č.: 2600245932 / 2010 

(variabilní symbol = rok narození řidiče).  
 

Po obdržení vaší přihlášky a zaplacení budeme potvrzovat účast v pořadí dle zaplacení, 

případné nepřijetí sdělíme mailem či telefonicky a vrátíme zápisné vč. volitelných poplatků. 

Po naplnění kapacity účastníků rallye další přihlášky již nebudou přijímány.  
 

Obědy a prohlídky objednáváme pouze předem přihlášeným. Nepřihlášeni (i ti kteří 

nezaplatí) se vystavují riziku nepřijetí do soutěže! Zápisné vč. volitelných poplatků při 

omluvené neúčasti vracíme. 
 

Večeři a ubytování v cíli nezajišťujeme. Povečeřet můžete s námi, pořadateli, v Podhradí,     

a nocleh doporučujeme v Podhradí a okolí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TATRA VETERAN SPORT CLUB OSTRAVA v AČR 
 

Mitušova 67, 703 00  Ostrava - Jih (tvsco@email.cz) 

Jaromír Buček  776 445 756   ●   David Gavroň    605 225 702 

Milan Chudej    731 625 608   ●   Vladimír Rojek  604 543 846 
 

www.tvsco.cz ● www.facebook.com/tvsco ● www.Fiat128.cz 
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