Vážení přátelé historických vozidel,
s radostí Vás zveme na další ročník Veteran Rallye Ostrava, který pořádáme jako
Memoriál Ing. Františka Procházky a Sraz Italských automobilů Ostrava.
Připravili jsme pro Vás opět zajímavou trasu, která nás nejprve zavede na zámeček do
Studénky, k prohlídce vagonářského muzea a úžasného modelu železniční sítě. Na obědě
v Pustějově ochutnáme pár kousků domácí zabíjačky a k vytrávení se projdeme do
skvostného barokního chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Zájemci si mohou také
prohlédnout místnosti, kde žil a pracoval Jan Amos Komenský.
Milovníci sportovních zážitků se mohou projet na bobové dráze v HEIParku v Tošovicích a
obdivovatelé přírody budou okouzleni údolím Odry u „Mariasteinu“ pod Spálovem. Všem
udělá radost několik hudebních vystoupení během zastávek, vč. koncertu v cíli rallye.
Dobově oblečené posádky budou ozdobou Veteran Rallye Ostrava 2015. Navíc jsme, na
základě vašeho zájmu, rozdělili kategorii poválečných automobilů na dvě. Těšme se na tu
krásu a eleganci, bude to hezké.
pořadatelé z Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR

Program a trasa
Sobota 30. 5. 2015
Ostrava, Masarykovo náměstí
07.30 - 09.00 hod. Příjezd vozidel účastníků, parkování, přejímka a registrace
u Staré radnice - Ostravského muzea
08.00 - 10.00 hod. Prohlídka historických vozidel pro veřejnost
09.30 - 09.45 hod. Rozprava s účastníky rallye u startovní brány
10.15 - 11.45 hod. Start Veteran Rallye Ostrava - exhibiční jízda pěší zónou
Studénka
10.45 - 13.00 hod. Přehlídka k Dětskému dni, hudební vystoupení na zámku
a prohlídka Vagonářského muzea
Pustějov
12.00 - 14.30 hod. Návštěva Dne mužů a oběd v Sokolovně
Fulnek
13.30 - 15.30 hod. Přehlídka vozidel na náměstí, prohlídka kostela Nejsvětější Trojice
a památníku Jana Amose Komenského
Tošovice - HEIPARK
14.45 - 16.30 hod. Prohlídka vozidel, projížďka na bobové dráze
Klokočůvek - Hotel U Maria skály
15.45 - 17.30 hod. Cíl Veteran Rallye Ostrava, prohlídka vozidel a dobrovolné zapálení
svíčky
16.30 - 17.30 hod. Veřejný koncert country-popové kapely
17.30 - 18.00 hod. Vyhlášení výsledků a předání cen
18.00 - 20.00 hod. Individuální večeře
19.00 - 24.00 hod. Večerní posezení s country-popovou kapelou (hraje k tanci i ke
zpěvu), posezení u ohně, opékaní vlastních špekáčků…
Délka trasy je cca 75 km

Propozice rallye
Veteran Rallye Ostrava 2015 & XVII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky a Sraz
Italských automobilů Ostrava je pořádána jako sraz historických vozidel do roku výroby
1984 vč. Pořadatelé si vyhrazují právo výběru přihlášených, vč. udělení výjimek, sloučení
nebo vytvoření nových kategorií. Při přejímce musí účastník předložit platné doklady o
historickém vozidle a podepsanou přihlášku s prohlášením. Pozdní příjezd k přejímce a
registraci může být penalizován.
Veteran Rallye Ostrava probíhá za běžného silničního provozu. Účastníci absolvují trať
rallye podle šipkového itineráře (nebo podle mapky v itineráři) s plněním úkolů na
průjezdních a tajných kontrolách. Startovní číslo musí být umístěno vpředu vpravo ve
směru jízdy, nejlépe na předním nárazníku.
Pro konečné vyhodnocení posádek bude rozhodující nejvyšší součet bodů získaných z
úkolů na průjezdních a tajných kontrolách (účast v těchto disciplínách není povinná).
V případě rovnosti bodů rozhodují dodatečná kritéria v pořadí:

1)
2)
3)
4)

stáří vozidla ve prospěch staršího,
objem motoru ve prospěch menšího,
dobové oblečení ve prospěch elegantnějšího,
doplňková disciplína ve prospěch šikovnějšího.

Pořadatelé navíc ocení nejlépe dobově oblečené posádky. Na závěr bude oceněn
absolutní vítěz - Držitel putovního poháru Memoriálu Ing. Františka Procházky a první tři v
jednotlivých kategoriích:
- automobily:

- motocykly:

- kategorie A1, vyrobené do roku 1945 vč.
- kategorie A2, vyrobené v letech 1946-70 vč.
- kategorie A3, vyrobené v letech 1971-84 vč.
- kategorie M1, vyrobené do roku 1945 vč.
- kategorie M2, vyrobené v letech 1946-84 vč.

Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhnutelných změn programu a prohlašuje, že má
uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pořadatelem této rallye. Optimální
počet účastníků je 60 historických vozidel.
Soutěž je pořádána v souladu se sportovními řády MČR - PHV AVCC AČR, výsledky
budou zveřejněny před vyhlášením v cíli soutěže, případné protesty přijímá Jaromír Buček
způsobem dle NSŘ AVCC AČR.

Zápisné a poplatky
Zápisné za automobil:
- při platbě předem vč. dalších poplatků na b.ú. klubu
automobil do roku 1945 vč.
…………………..………… 200,- Kč
automobil od roku 1946 do roku 1970 vč.
……………………..…...…. 300,- Kč
automobil od roku 1971 do roku 1984 vč. + výjimky ……………………..…….. 350,- Kč
Zápisné za motocykl:
- při platbě předem vč. dalších poplatků na b.ú. klubu
motocykl do roku 1945 vč.
………………..…………… 100,- Kč
motocykl od roku 1946 do roku 1984 vč. + výjimky ………………..…………… 200,- Kč
Přihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky ……..... příplatek +200,- Kč / HV
Nepřihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky …… příplatek +300,- Kč / HV
(nepřihlášení účastníci se vystavují riziku, že nebudou přijati do soutěže !!!)
Zápisné za automobil / motocykl zahrnuje: pojištění rallye, startovní číslo, pořadatelské
zajištění, itinerář, ceny, návštěvu expozice Vagonářského muzea ve Studénce pro 2 osoby
v automobilu, resp. 1 osobu na motocyklu. Zápisné je podmínkou pro účast v soutěži.
Ostatní poplatky (nepovinné):
- vstupné do Vagonářského muzea ve Studénce (konkr. pro 3. a další
osobu v autě, resp. 2. a další osobu na motocyklu ….……….…..……… 45,- Kč / osoba
zlevněné vstupné (důchodci a děti 6 až 15 let) ….………………..……… 25,- Kč / osoba
(děti do 6 let a ZTP mají vstup zdarma)
- oběd v Pustějově - ochutnávka domácí zabíjačky …………..…………… 60,- Kč / osoba
poloviční porce ……………..………… 30,- Kč / osoba

(oběd je z důvodů přípravy na zakázku zajištěn jen přihlášeným a předem zaplaceným
účastníkům, ostatní až v případě, že se někteří z přihlášených nedostaví ke startu)
- vstupné do památníku J. A. Komenského ve Fulneku ………….…..…… 40,- Kč / osoba
snížené vstupné (důchodci, invalidé, mládež a ostatní slevy) …………… 20,- Kč / osoba
děti do 6 let mají vstup zdarma
- jízdné na bobové dráze v HEIPARKU v Tošovicích ……..………………. 50,- Kč / osoba
Zasláním přihlášky a platbou předem si rezervujete účast na Veteran Rallye Ostrava 2015.
Po obdržení přihlášky a zaplacení startovného obdržíte potvrzení účasti nebo vrátíme
platbu. Při přejímce obdržíte podklady a vyhnete se riziku, že z důvodů kapacity nebudete
přijati do soutěže. Platbu předem při omluvené neúčasti vracíme.

Organizační
Vyplněné přihlášky spolu se zápisným zašlete nejpozději do pondělí 15. 5. 2015 na adresu
Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR k rukám Vladimíra Rojka nebo e-mail
tvsco@email.cz. Zápisné uhraďte na účet č. 2600245932 / 2010 (Fio banka, variabilní
symbol = rok narození řidiče).
Doporučený vjezd na Masarykovo náměstí:
- Zámeckou ulicí vedle hotelu Imperiál,
- Poštovní ulicí (odbočení z ulice Čs. legií přes Jiráskovo náměstí),
- ulicí 28. října od Sýkorova mostu kolem obchodního domu Bata.
Registrace účastníků bude probíhat souběžně na více pracovištích na Masarykově
náměstí od 7.30 do 9.00 hod.
Případnou večeři doporučujeme individuálně v restauraci hotelu „U Maria skály“, kde je i
možnost ubytování nebo ubytování v chatkách (info p. Milatová, mob. 602 128 231,
www.mariaskala.ic.cz, e-mail: mariaskala@seznam.cz).

Za pořadatele srdečně zvou
Vladimír Rojek, ředitel rallye
Milan Chudej, zástupce ředitele rallye
Jaromír Buček, hlavní pořadatel

 604 543 846
 731 625 608
 775 603 268

Roman Vlachynský (propagace, facebook), Jakub Rojek (tiskové materiály, web), Silvie
Křižáková (registrace), Jerzy Andrzejak (technická přejímka), Drahomíra Vojtasíková
(hlavní rozhodčí). Ryszard Andrzejak (měření času), Jan Jelínek (ozvučení), Petr Vykoukal
(komentování, jury)

Kontakt
Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR
Mitušova 67, 700 30 Ostrava - Jih
e-mail: tvsco@email.cz
www.tvsco.cz
www.facebook.com/tvsco

Fiat128.cz

