Veteran Car Club Plzeň v AČR
pořádá
pod záštitou místostarostky Městského obvodu Plzeň 1

XXIX. JÍZDU HISTORICKÝCH
VOZIDEL OKOLÍM PLZNĚ
26. května 2018

propozice

XXIX. jízda historických vozidel okolím Plzně
Pořadatel:
Veteran Car Club Plzeň v AČR, Úslavská 2 , 326 00 Plzeň
Datum a místo konání:
25. 5. 2018 - od 16:00 Plzeň, Autocamp Ostende, Plzeň (pro ubytované)
26. 5. 2018 - Plzeň, Autocamp Ostende a okolí města Plzně
Kontakty:
ředitel jízdy: Roman Vaník – 777255857
traťový komisař: Martin Gondoš -606283205
technický komisař: Pavel Přibáň - 732842508
číslo klubového telefonu: 608 708 077
prezident VCC Plzeň : Roman Vaník . Tel – 777255857 e-mail : vanikroman@seznam.cz
Trať jízdy a hodnocení:
Jízda v délce 77 km se jede za běţného provozu po silnicích II. – III. třídy. Trať je značena
červenými šipkami. Na trase je zajištěn oběd v budově Kulturního domu a pivovaru v Kozojedech.
Trasa: Plzeň, Autocamp Ostende – Zruč-Senec – Česká Bříza – Hromnice – Ţichlice – Chotiná –
Jarov –Dobříč – Břízsko – Borek – Kozojedy – Liblín – Újezd u Sv. Kříţe – Břasy – Bezděkov –
Březina – Vitinka – Bušovice – Smědčice – Chrást – Plzeň, Autocamp Ostende .
Pořadí vítězů v jednotlivých kategoriích se určí podle trestných bodů získaných při plnění
stanovených úkolů během jízdy. Za vynechání soutěţního úkolu je 100 trestných bodů. Při shodném
počtu trestných bodů rozhoduje niţší rok výroby vozidla a menší obsah motoru. Pokud budou
v kategorii méně neţ tři posádky, sloučí se s další nejbliţší kategorií. Nevyzvednuté ceny propadají
ve prospěch pořadatele. Za neuposlechnutí pokynů pořadatele, můţe účastník dostat aţ 100
trestných bodů.
Ve frontě při čekání na plnění soutěţních úkolů je zakázáno předjíţdět a nikdo z posádky nesmí
opouštět vozidlo bez vyzvání pořadatelem. Jinak hrozí penalizace 100 trestných bodů.
Účast v jízdě a přejímka:
Účastnit se mohou jen osoby s platným řidičským oprávněním pro daný typ vozidla a s vozy
vyrobenými do roku 1968, které jsou způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích ČR podle
předpisu č. 56/2001 Sb. Pořadatel si vyhrazuje právo připustit do soutěţe raritní vozidla do roku
výroby 1978.
Maximální počet startujících je 120 vozidel. Přednost mají vozidla starší a dříve přihlášená. Po
ukončení přejímky nebudou jiţ další vozidla přijata, VČASNÝM PŘÍJEZDEM ulehčíte práci
pořadatelům. PŘÍPADNÉ ODMÍTNUTÍ došlé přihlášky a NEPŘIJETÍ účastníka bude oznámeno emailem, nebo telefonicky. Účast na jízdě není vymahatelná – pořadatel můţe odmítnout účast
vozidla, nebo jej z jízdy vyloučit. Kaţdý účastník můţe podat protest proti výsledkům jízdy v čase
15 minut od vyvěšení výsledků a po sloţení částky 1 000,- Kč. V případě, ţe jeho protest bude
uznán, tuto částku mu pořadatel vrátí. Budeme rádi, kdyţ přijedete v dobovém oblečení.
Ubytování: Je zajištěno v místě startu a cíle v Autocampu Ostende u Boleveckého rybníka .

Ubytování je zajištěno ve dvoulůţkových chatkách. Cena za osobu je od 250 Kč/noc a
osobu. Případnou rezervaci ubytování označte na přihlášce.

Přihlášky:
Posílejte poštou na adresu: Roman Vaník, Školní 185, Dýšina 33002, nebo vyplňte formulář na
našich stránkách: www.vccplzen.eu
Uzávěrka přihlášek je 20. 5. 2018 – rozhoduje razítko pošty. Upozorňujeme, ţe účastníci, kteří se
budou přihlašovat aţ na místě, budou přijati pouze do naplnění kapacity a to jen v nejstarších
kategoriích. Prosíme přihlášené jezdce, kteří se rozhodnou zrušit účast, aby toto sdělili pořadateli.
Nedojde tak ke zbytečnému blokování místa na startovní listině.
Startovné:
Auto a moto do r. v. 1928 /včetně /
100 ,- Kč
Auto a moto r. v.
1929 – 1948
300 ,- Kč
Auto a moto r. v.
1949 – 1958
500,- Kč
Auto a moto r. v.
1959 – 1968
800,- Kč
Raritní vozidla do r.v
1978
1000,- Kč
V ceně startovného je 1 oběd pro řidiče.
Kaţdý další spolujezdec platí 100,- Kč.
Kategorie:
I.
auto do r. v. 1928
II. moto do r. v. 1928
III. auto r. v. 1929 – 1948
IV. moto r. v. 1929 – 1948
V.
auto r. v. 1949 – 1958
VI. moto r. v. 1949 – 1958
VII. auto r. v. 1959 – 1968
VIII. moto r. v. 1959 - 1968
Časový rozvrh:
Pátek 25. 5. 2018 Autocamp Ostende, Plzeň
16.00 – 22.00 příjezd účastníků do Autocampu Ostende, Plzeň, přejímka (pouze pro ubytované)
Sobota 26. 5. 2018 Autocamp Ostende, Plzeň
8.00 – 9.30
příjezd účastníků, přejímka , Autocamp Ostende Plzeň
ukončení přejímky je v 9.30 hodin
9.45 – 10.00
rozprava s jezdci
10.15 – 12.30
start
15.00 – 17.00
dojez do cíle, Autocamp Ostende, Plzeň
17.00 – 17.30
vyhlášení vítězů a předání cen, večerní zábava
Neděle 28. 5. 2017
Od ranních hodin odjezd účastníků.
V případě poruchy či problémů během jízdy, nebo při předčasném ukončení soutěţe (z vlastní vůle,
nebo kvůli technické závadě) volejte na telefonní číslo: 608 708 077 nebo 777255857

www.vccplzen.eu

