XIX. ročník jízdy, Veteráni Moravským Slováckem“
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Uherské Hradiště

XIX. ročník
ro ník jízdy „Veteráni Moravským Slováckem“
Vážení přátelé historických vozidel, dovolujeme si Vás pozvat na XIX. ročník jízdy
„Veteráni Moravským Slováckem“. Jedná se o jednodenní soutěž historických vozidel
s mezinárodní účastí.
Naší snahou je připravit stejně jako v předchozích ročnících přátelské setkání majitelů
historických vozidel a to nejen v duchu soutěživosti, ale zejména v přátelské atmosféře.
Letošní ročník naší soutěže se jede také jako „Pohár Federace“.
Pořadatel: Slovácký Veteran Car Club Uherské Hradiště z.s., IČ: 02205009
ředitel soutěže : Ing. Vojtěšek Jaroslav a kolektiv
Vozidla: automobily, motocykly a užitková vozidla do roku výroby 1945 a vozidla
vybraná. Maximální počet vozidel je 120. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru
vozidel. Vozidla musí být vybavena RZ, ZRZ a musí mít sjednáno zákonné pojištění.
Soutěž se jede za běžného silničního provozu a řidiči jsou povinni dodržovat platná
pravidla silničního provozu. Každý účastník této soutěže jede na vlastní nebezpečí!
Trasa: je letos vedena z UH. Hradiště přes Kunovice, Hluk, Ostrožskou Lhotu ke kostelu
Sv. Antonínka s krásným výhledem do krajiny. Dále se pokračuje přes Blatnici do
Veselí nad Moravou, kde na ČS ČSAD Hodonín účastníci obdrží od sponzora
symbolicky benzin v množství 5L na moto a 10L na auto. Následuje cesta přes
Bzenec, Vracov a Vlkoš na náměstí do Kyjova. Zde bude na náměstí přestávka na
oběd. Po obědě bude zastávka na zámku Milotice s možností prohlídky zámku nebo
zahrady a následuje cesta zpět přes Vlkoš, Ježov do Boršic a odtud pojedeme do
Buchlovic, kde projedeme zámeckou zahradou a vydáme se zpět do Uherského
Hradiště. Soutěžící obdrží mapku tratě, jejíž celková délka 102 km. je rozdělena do
dvou etap 50 a 52 km. Soutěžní prvky probíhají na stanovištích průjezdních kontrol,
které jsou značeny. Start - Masarykovo náměstí, v centru Uherského Hradiště.
Cíl - v prostoru kasáren v Uherském Hradišti. Trasa bude k shlédnutí na
internetových stránkách. www.vccuh.cz
Kategorie: Podmínkou je minimální počet pěti vozidel v dané kategorii
automobily
1) do r.v. 1925
2) 1926 – 1935
3) 1936 – 1945
motocykly
1) do r.v. 1925
2) 1926 – 1935
3) 1936 – 1945
užitková + sidecary
Počet vozidel v jedné kategorii je minimálně 5
Pořadatel si vyhrazuje právo zvýšit počet kategorií dle počtu účastníků a stáří vozidel
Hodnocení: v kategoriích bude hodnoceno první až třetí pořadí umístění, v případě
rovnosti bodů bude rozhodovat: 1) stáří vozidla, 2) stáří řidiče
Dále bude vyhodnocen: nejvzdálenější účastník, nejstarší účastník, nejelegantnější
automobil, nejelegantnější motocykl, nejúspěšnější žena řidička, smolař soutěže atd.
dle možností. Každý účastník obdrží drobnou pozornost na památku.
Hodnocení do poháru Federace: podmínkou účasti v poháru je přihlášení jezdce do
„Poháru Federace“ v přihlášce nebo při presentaci, vyhodnocení bude samostatně dle
příslušného řádu.
Prezentace
Bude probíhat průběžně večer při příjezdu a v sobotu ráno od 7.00 do 9.00 hod. Účastníci
předloží pojistku (POV) a průkaz HV nebo klubový průkaz HV.

Vklad – startovné : 600,-Kč jezdec, 300,-Kč každý další člen posádky
Vozidla do roku výroby 1924 (včetně) řidič neplatí, pouze posádka 300,-Kč/osobu
Platí se hotově při prezentaci
Z vkladu je hrazeno: oběd, večeře, hudba, ceny pro vítěze atd.
Ubytování a služby
Pořadatel zajistí ubytování účastníků z pátku na sobotu i ze soboty na neděli dle
Vašeho požadavku oznámeného v přihlášce do 31.7.2018. Ubytovací zařízení
disponuje dvou a třílůžkovými pokoji. Každý pokoj má svou sociálku, cena je 390.Kč/osobu/noc. Objednávka ubytování je závazná a vzhledem k omezené kapacitě je
ubytování přednostně určeno k ubytování jezdců a spolujezdců. Pro ubytované od
pátku je zajištěno na večer posezení s jídlem a pitím .
Parkování je zajištěno na parkovišti v areálu bývalých kasáren, kde je i ubytování.
V nočních hodinách bude parkoviště střežit strážní služba. Bohužel není zde
k dispozici zastřešené parkoviště.

Časový program soutěže
Pátek 17. 8. 2018 : 16.ºº ÷ 21.ºº hod. Uh. Hradiště - příjezd a ubytování účastníků
19.ºº ÷ 24.ºº hod.
- posezení s přáteli
Sobota 18. 8. 2018 : Uherské Hradiště – Masarykovo náměstí
7.ºº ÷ 9. ºº hod. prezentace vozidel a účastníků
9.ºº ÷ 10.³° hod. výstava vozidel, zábavný program
10.³° ÷ 11.ºº hod. představení čestných hostů, rozprava s jezdci
představení vozidel - start, jízda zručnosti
11. ºº hod.
12. ºº ÷ 13.³º hod. přestávka na oběd, start do druhé etapy
15.ºº ÷ 17.ºº hod. dojezd do cíle, ubytování účastníků rally
17.ºº ÷ 18.³° hod. večeře,
18.³º ÷ 24.ºº hod. vyhlášení výsledků, předání cen, zábava, tanec.
Neděle 19. 8. 2018 Uherské Hradiště - snídaně, rozloučení s účastníky, odjezd domů.
Uzávěrka přihlášek : 31. 7. 2018.
Přihláška je umístěna na webových stránkách Slováckého Veteran Car Clubu Uherské
Hradiště www.vccuh.cz , kterou je nutno vyplnit a potvrdit přímo prostřednictvím
elektronického formuláře na těchto stránkách. Zde bude včas zveřejněn i seznam
přihlášených, trasa závodu a příjezd na místo ubytování. Po ukončení příjmu přihlášek,
bude účast potvrzena zobrazením na výše uvedených webových stránkách, nebo na
výslovné přání bude potvrzeno jiným způsobem.
Kontakt:
Přihlášky, ubytování: Bronislav Trusík, mob.: +420 602762805, email: btrusik@seznam.cz
Ředitel soutěže: Ing. Vojtěšek, mob.: +420 777551367, email: jar.vojtesek@seznam.cz,
Pořadatel si vyhrazuje právo změny!
Pořadatelé XIX. ročníku „Veteráni Moravským Slováckem“ věří, že se Vám bude u nás
líbit a strávíte příjemný den s kamarády a přáteli. Doufáme, že i letošní ročník se bude
odehrávat v příjemné a přátelské atmosféře.
Těšíme se na Vaši účast !
Slovácký VCC Uherské Hradiště

