
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Vážení přátelé historických vozidel, 
 

náš klub si letos připomíná 45. výročí svého založení a budeme velmi potěšeni, oslavíte-li toto 

polokulaté výročí s námi při Veteran Rallye Ostrava 2016 & XVIII. ročníku Memoriálu Ing. Františka 

Procházky a IV. Srazu Italských automobilů Ostrava.   
 

Tradičně začneme na Masarykově náměstí v centru Ostravy a po projížďce pěší zónou se vydáme na 

Důl Michal v Ostravě - Michálkovicích, kde nahlédneme do „černé“ historie našeho města. Po obědě 

a muzice se vypravíme např. na prohlídku prvotřídní památky dřevěné sakrální architektury na 

Těšínsku - do Farního kostela Všech svatých v Sedlišti.  
 

Objedeme Žermanickou přehradu, navštívíme Soběšovice a příjemnou zastávkou v Dobraticích pod 

Prašivou vychutnáme malebné podhůří Beskyd. Závěrečné vyhlášení výsledků Veteran Rallye 

Ostrava 2016 proběhne v rekreačním středisku Budoucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí - Nové Vsi, 

pod Lysou horou. 

na setkání se těší pořadatelé  

z Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR 
 

 

Program a trasa VRO 2016 
 

Sobota 28. 5. 2016 
 

Ostrava, Masarykovo náměstí 

08.00 - 09.00 hod. Příjezd historických vozidel a jejich přejímka do soutěže  

08.30 - 10.30 hod. Prohlídka historických vozidel pro veřejnost, doprovodné programy  

10.15 - 10.30 hod. Rozprava s účastníky Veteran Rallye Ostrava - bezpečnostní opatření 

10.30 - 11.45 hod. Start Veteran Rallye Ostrava vč. demonstrační jízdy okolo náměstí 
 

Ostrava - Michálkovice, Důl Michal  

10:40 - 13:30 hod. Návštěva areálu Dolu Michal, oběd, individuální prohlídka části expozice, 

hudba, průjezdní kontrola 
 

Sedliště, kostel Všech svatých a muzeum Lašská jizba 

13:00 - 14:30 hod. Parkování na parkovišti pod hospodou, prohlídka dřevěného kostela  

a muzea Lašské Jizby, průjezdní kontrola 
 

Soběšovice, zastávka na hřišti  

13:50 - 15:10 hod. Průjezdní kontrola, občerstvení  
 

Dobratice pod Prašivou, „Harenda“  

14:20 - 15:40 hod. Průjezdní kontrola 
 

Frýdlant nad Ostravicí, u kulturního domu 

15:10 - 16:10 hod.  Cíl Veteran Rallye Ostrava 2016 
 

Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves, Rekreační středisko Budoucnost 

15:20 - 16:20 hod.  Dojezd do areálu rekreačního střediska, prohlídka vozidel 

17:00 - 17:30 hod. Vyhlášení výsledků a předání cen    

17:30 - 20:00 hod.  Individuální večeře, posezení s přáteli… 
 



  

Z propozic rallye 
 

Veteran Rallye Ostrava 2016 & XVIII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky a IV. Sraz Italských 

automobilů Ostrava je pořádána jako sraz historických vozidel do roku výroby 1985 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.  
 

Veteran Rallye Ostrava 2016 probíhá za běžného silničního provozu. Účastníci absolvují trať rallye 

podle šipkového itineráře (nebo dle mapky v itineráři) s plněním úkolů na průjezdních kontrolách. 

Startovní číslo musí být umístěno vpředu vpravo ve směru jízdy, nejlépe na předním nárazníku. 

Délka trasy Veteran Rallye Ostrava 2016 je cca 80 km. 
 

Pro konečné vyhodnocení posádek bude rozhodující nejvyšší součet bodů získaných z úkolů na 

průjezdních kontrolách (účast v těchto disciplínách není povinná). 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 
 

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:  - kategorie A1, vyrobené do roku 1945 vč.       

- kategorie A2, vyrobené v letech 1946-70 vč.  

- kategorie A3, vyrobené v letech 1971-85 vč.  

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

- kategorie M2, vyrobené v letech 1946-85 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.  
 

 

Zápisné a poplatky 
 

Zápisné za automobil: 

- při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu 

  automobil do roku 1945 vč. …………………………………………………………………………………………….  300,- Kč 

  automobil od roku 1946 do roku 1970 vč. ………………………………………………………………………   400,- Kč 

  automobil od roku 1971 do roku 1985 vč. + výjimky ………………………………………………………    450,- Kč  
 

Zápisné za motocykl: 

- při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu 

  motocykl do roku 1945 vč. ………………………………………………………………………………………………  200,- Kč 

  motocykl od roku 1946 do roku 1985 vč. + výjimky …………………………………….…..…………..…   300,- 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 
 



  

Zápisné za automobil / motocykl je podmínkou pro účast v rallye a zahrnuje: pojištění rallye, 

startovní číslo, pořadatelské zajištění rallye, itinerář, ceny, prohlídku části expozice Dolu Michal 

v Ostravě - Michálkovicích a prohlídku dřevěného kostelu Všech svatých a Lašské jizby v Sedlišti pro 

2 osoby v automobilu, resp. 1 osobu na motocyklu. Nepřihlášení účastníci se vystavují riziku 

nepřijetí do rallye !!! 
 

Ostatní poplatky (nepovinné): 

- Návštěva části expozice Dolu Michal v Michálkovicích  

  (konkr. pro 3. a další osobu v autě, resp. 2. a další osobu na motocyklu .…..…….…..  40,- Kč / osoba 
 

- Oběd na Dole Michal v Ostravě - Michálkovicích ……………………………………….………..  100,- Kč / osoba 

                                 poloviční porce ………………..   60,- Kč / osoba 
 

Zasláním přihlášky a platbou předem si rezervujete účast na Veteran Rallye Ostrava 2016. 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 zašlete nejpozději do pondělí 16. 5. 2016 na adresu Tatra Veteran Sport Clubu 

Ostrava v AČR k rukám Vladimíra Rojka nebo na e-mail tvsco@email.cz.  
 

Zápisné vč. ostatních poplatků uhraďte na účet č. 2600245932 / 2010 (Fio banka, variabilní symbol 

= rok narození řidiče).  
 

Doporučený vjezd na Masarykovo náměstí v Ostravě:  

- Zámeckou ulicí vedle hotelu Imperiál 

- Poštovní ulicí - odbočení z ulice Čs. legií přes Jiráskovo náměstí („Kuří rynek“) 

- ulicí 28. října od Sýkorova mostu kolem bývalého obchodního domu Baťa 
 

Registrace účastníků bude probíhat na Masarykově náměstí u Staré ostravské radnice, v kavárně 

Polocaffé od 8.00 do 9.00 hod. Prosíme o dochvilnost. 
 

Večeři ani ubytování nezajišťujeme. Povečeřet můžete přímo v cíli rallye, v restauraci Rekreačního 

střediska Budoucnost. Ubytování si můžete zajistit tamtéž. Rekreační středisko Budoucnost nabízí 

ubytování v chatkách, v turistické ubytovně nebo v hotelových pokojích. Informace: p. Nováčková, 

mob. 607 694 004, příp. 734 577 775, e-mail: info@rsbudoucnost.cz,  http://rsbudoucnost.cz/ 
 

 

Kontakt 
 

    Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR 

         Mitušova 67, 700 30  Ostrava - Jih 
 

     Vladimír Rojek   604 543 846 

                              Milan Chudej  731 625 608 
   

     e-mail: tvsco@email.cz 

                 www.tvsco.cz 

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

mailto:tvsco@email.cz
mailto:info@rsbudoucnost.cz
http://rsbudoucnost.cz/
mailto:tvsco@email.cz
http://www.tvsco.cz/
http://www.facebook.com/tvsco

