Veteran Car Club
Červená Voda
XIX. sraz historických vozidel
3. 6. – 5. 6. 2016

Prezence
Při prezenci řidič vozidla předloží platné doklady k historickému vozidlu a
zároveň i doklad o platném zákonném pojištění.
V pátek 3.6.2016 od 17.00 do 20.30 v Penzionu Na Zemské hranici
V sobotu 4.6.2016 od 7.30 do 9.00 v Červené Vodě na prostranství
u Obecního úřadu (u Hotelu Křížová Hora).
Vklad
Vklad zahrnuje startovné, plaketu a náklady na oběd a večeři v sobotu
4.června. Vklad bude uhrazen při prezenci. Náklady na ubytování a další
stravování si každý účastník hradí sám.
Výše vkladu:

Místo srazu
Areál Penzionu Na Zemské hranici je místem páteční prezence účastníků a
technické přejímky. Zároveň je i cílovým místem sobotního programu večerního vyhodnocení soutěže.
Soutěžní jízda
Trasa soutěže povede mírně kopcovitou krajinou s vyhlídkami do krajiny.
Soutěžní jízdě bude předcházet výstava veteránů a jízda zručnosti na
prostranství u Obecního úřadu v Červené Vodě. Následovat budou dvě etapy
s přestávkou na oběd. Celková délka soutěžní jízdy bude cca 100 km.
Účastníci
Zúčastnit se mohou automobily a motocykly vyrobené do roku 1970. Pokud
bude přihlášeno vozidlo vyrobené v letech 1964 – 1970, pořadatel o přijetí
rozhodne podle značky a typu vozidla. Řidiči vozidel vyrobených do 31.12.
1925 neplatí vklad (u automobilu včetně spolujezdce).
Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na veřejných komunikacích. Musí
mít platnou RZ nebo zvláštní RZ určenou pro historická vozidla.
Automobily a motocykly budou klasifikovány v samostatných kategoriích.

Řidič……………………… 350,- Kč
Spolujezdec………………. 300,- Kč
Spolujezdec do 15 let ……. 200,- Kč

Ubytování
Ubytování je možné objednat v Penzionu Na Zemské hranici.
Pro ubytované je parkování automobilů zajištěno v areálu penzionu,
pro motocykly je parkování zastřešené.
Bližší informace k ubytování a rezervace:

Penzion Na zemské hranici, tel.: +420 776 337 741
nebo tel.: +420 776 337 714
terypridalova@seznam.cz
Účastníci jsou vítáni již v pátek 3.6.2016 večer – připravena chutná
večeře. „Přijďte pobejt “
Přihlášky:
Vyplněnou přihlášku můžete odeslat na:
-poštovní adresu: Pavel Hůlka, Červená Voda 83, PSČ 561 61

- e-mail: veteranicv@seznam.cz
Přihlášku je možné vyplnit a k jízdě se přihlásit i v místě prezence v pátek
3. června 2016 nebo v sobotu 4.6.2016 ráno.

Informace
Pavel Hůlka - 608 944 779
Martin Dvořáček -739138715

Časový program
Pátek 3. 6. 2016
17.00 – 20.30

Prezence účastníků v Penzionu Na Zemské hranici

Sobota 4. 6. 2016
7.30 – 9.00

Prezence účastníků v Červené Vodě u Hotelu
Křížová Hora

9.30

Rozprava

9.45

Jízda zručnosti a start do1.etapy

11.30

Oběd

13.00

Start do 2.etapy směr Červená Voda

do 17.00

Dojezd do cíle soutěže

od 18.00

Večeře
Vyhlášení výsledků
Společná zábava

Neděle 5. 6. 2016 - dopoledne odjezd účastníků srazu

XIX. Sraz historických vozidel
v Červené Vodě

4. června 2016

Přihláška
k účasti na XIX. Srazu historických vozidel
pořádaném Veteran Car Clubem Červená Voda dne 4. 6. 2016

Řidič: .…………………………………… Rok narození: ………………….
Adresa: ………………………………………………………………………
Tel.: ………………………………………………………….………………
Reprezentuji klub: …………………………………………………………...
Spolujezdec: ………………………………………+ osob …………………

Vozidlo:
Tovární značka:………………………………………………………………..
Typ: ………………………………………………………………………….
Rok výroby: …………………… objem válců: ……………………………..
Zajímavosti o vozidle: …………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………..
podpis jezdce

