PROPOZICE
10. ročník
VETERAN RALLYE
Františkovy Lázně

 Pořadatel: HISTORIA MOTOR CLUB Františkovy Lázně
 Datum a místo: 27. 8. 2022, Františkovy Lázně, Dlouhá ulice
 Soutěže se mohou zúčastnit historické osobní automobily
a motocykly vyrobené do konce roku 1980, které mají
platné doklady.
 Časový harmonogram:
8:15 – 9:45 Prezence
9:45 – 10:20 Zahájení a informace k soutěži
10:30 - 12:00 Start do soutěžní etapy
12:00 - 14:00 Předpokládaný příjezd do cíle
14:00 - 15:30 Výstava
15:30 - 16:00 Vyhlášení výsledků a ukončení
 Hodnocení v soutěži bude rozděleno do kategorií:
1) Automobily vyrobené do konce roku 1950
2) Motocykly vyrobené do konce roku 1950
3) Automobily vyrobené od roku 1951 do konce roku 1980
4) Motocykly vyrobené od roku 1951 do konce roku 1980
Účastník, který nebude přítomen při vyhlášení výsledků
a vyhraje některou z cen, propadne tato cena ve prospěch
pořadatele nebo sponzora který ji do soutěže věnoval.
Protesty proti vyhodnocení soutěže se nepřijímají.
 Pořadatelský team:
Ředitel soutěže: Václav Balák
Hlavní pořadatel: Jaroslav Polívka
Prezence: Hana Polívková, Marcela Baláková
Parkoviště: Miroslav Zbortek, MUDr. David Pupala, , Jiří Hlaváček, Milan Rösler.
Soutěž: Martin Jelínek, Petr Jelínek, Radek Holub, František Vrba, Roman Sandner, Jiří Bláha.
 Přibližně 80 km dlouhá etapa se pojede podle mapy. Vyhodnocena bude jako jízda pravidelnosti podle průměrné
rychlosti, kterou si řidič vybere ze dvou možností, 30 km/h nebo 40km/h. Nejedná se o rychlostní závod, jízda má
výletní charakter a jede se v běžném provozu. Na kontrolních stanovištích budou pořadatelé pouze potvrzovat průjezd.
 Startovné ve výši 250,00 Kč za vozidlo se platí v den konání soutěže při prezenci. Každý účastník si může pro sebe i své
spolujezdce objednat oběd (polévka, hlavní jídlo a nealko nápoj) za zvýhodněnou cenu 100,00 Kč. Oběd bude připraven
po příjezdu do cíle v hotelu HARVEY.
 Pro odtahová vozidla a automobily s přívěsy, na kterých přivezete své veterány, je zajištěno parkování zdarma
na parkovišti v Klostermannově ulici (u hotelu BOHEMIA).
 Informace: Václav Balák tel: 606 944 250, email: balakhistoria@seznam.cz
 Informace v německém jazyce na emailu: balakhistoria@seznam.cz

www.historiamotorclub.eu

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 22. 8. 2022. V den konání
soutěže se z organizačních důvodů není možné přihlásit.
HISTORIA MOTOR CLUB Františkovy Lázně se těší na Vaši účast.
Václav Balák

Jaroslav Polívka

předseda

místopředseda

