
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení přátelé historických vozidel, 
 

na jednadvacátý ročník jsme pro Vás připravili potěšení ducha, ucha i vzrušení. 

Startujeme tradičně z centra Ostravy, Masarykova náměstí, kde se projedeme pěší 

zónou. Kouzelnými cestičkami se proháčkujeme do Orlové na Staré náměstí. V kostele 

Narození Panny Marie bude varhaní minikoncert, cesta k němu vede nádherným 

schodištěm s barokními sochami.  
 

Projedeme se po břehu Těrlické přehrady, poobědváme v Country Clubu a Dětský 

domov se školou pro nás chystá zvláštní uvítání. Těšínské silničky nás dovedou na Steel 

Ring do Třince, kde na závodním okruhu vyzkoušíme své jezdecké dovednosti 

s měřením na setiny sekund.  
 

Spolu pořádající kolegové z Fiat 128 Fan Club si připomínají 50 výročí vzniku svého 

jedinečného vozu a 120. let automobilky FIAT, a proto oděvní doplňky ve stylu italské 

trikolory apod. budou téměř podmínkou přijetí do soutěže. 
 

ELEGANTNĚ se oblékněte a projeďte s námi malebnou krajinou. 
 

Na setkání vás pořadatelé srdečně zvou  

Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR 

 

Program a trasa  
 

Ostrava, Masarykovo náměstí, 0 km  

08.00 - 09.00 hod.   Přejímka do soutěže  

08.30 - 10.00 hod.   Prohlídka historických vozidel pro veřejnost a doprovodné akce  

09.45 - 10.00 hod.   Rozprava s účastníky  

10.00 - 11.15 hod.   START rallye a přehlídková jízda pěší zónou 
 

Rychvald, Lutyňská ulice, 15 km  

10:30 - 11:45 hod.   Průjezdní kontrola s vyhlídkou do krajiny 
 

Orlová, Staré náměstí, 18 km 

10:45 - 12:30 hod.   Parkování na náměstí, varhaní minikoncerty (v 11.00 a 11.40 hod.) 

  v kostele Narození Panny Marie, vysvětlení vzniku kostela ze  

  tří předchozích.  
 

Těrlicko, Country Club, 34,5 km   

12:15 - 14:00 hod.   Oběd soutěžících 
 

Těrlicko, Dětský dům se školou, 35 km 

13:00 - 15:00 hod.   Návštěva Dětského domova a představení vozidel veřejnosti 
 

Žukov, 47 km 

13:45 - 15:30 hod.   Průjezdní kontrola  



 

Třinec, Steel Ring, 63 km 

14:30 - 16:00 hod.   CÍL rallye 

od 15:00 hod.    Jízda stálosti účastníku po závodním okruhu, vystavení vozidel  

  pro veřejnost, vyhlášení výsledků a předání cen. 

  Možnost zapůjčení motokáry za úplatu 

 

Propozice 
 

Rallye je pořádána pro historická vozidla do roku výroby 1988 vč. Pořadatelé si 

vyhrazují právo výběru přihlášených, vč. udělení výjimek, sloučení nebo vytvoření 

nových kategorií. Při přejímce musí účastník předložit doklady k vozidlu a podepsanou 

přihlášku.  
 

Soutěž probíhá za běžného silničního provozu, dle doporučeného šipkového itineráře 

s plněním úkolů na průjezdních kontrolách (účast v těchto disciplínách není povinná). 

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

nárazníku. Délka trasy je max. 65 km. 
 

Pro konečné vyhodnocení posádek bude rozhodující nejvyšší součet bodů. 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. Vyhlášení a odměněni budou absolutní vítěz a první tři v kategoriích:  
 

▪ automobily:  - kategorie A1, vyrobené do roku 1945 vč. 

- kategorie A2, vyrobené v letech 1946-70   

- kategorie A3, vyrobené v letech 1971-88 vč. případných výjimek
  

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

- kategorie M2, vyrobené v letech 1946-88 vč. případných výjimek 
 

Nezávisle budou oceněny ty dobově oblečené posádky, které se porotě budou nejvíce 

líbit. Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhnutelných změn programu a prohlašuje, že 

má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou organizováním této rallye 

vůči třetím osobám. Optimální počet účastníků je 60 vozidel. 
 

V dalším se soutěž řídí Národními sportovními řády Asociace Veteran Car Clubů AČR. 

 

Zápisné a poplatky 
 

Zápisné za automobil (při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu): 

▪ automobil do roku 1945 vč. ……………………………………………….………………… 400,- Kč 

▪ automobil od roku 1946 do roku 1970 vč. ……………………………………………. 500,- Kč 

▪ automobil od roku 1971 do roku 1988 vč. + výjimky …………….……………… 550,- Kč  



 

Zápisné za motocykl (při platbě předem vč. ostatních poplatků na b.ú. klubu): 

▪ motocykl do roku 1945 vč. ………………………….…………………..……………..…… 300,- Kč 

▪ motocykl od roku 1946 do roku 1988 vč. + výjimky ……….……………..…….. 400,- Kč 
 

Přihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky ……... příplatek +200,- Kč/HV 

Nepřihlášení účastníci při platbě na místě během přejímky ..… příplatek +400,- Kč/HV 
 

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

rallye, startovní číslo a podklady, příspěvek na údržbu kostela a koncert, vjezd na 

závodní okruh, pořadatelské zajištění, drobné občerstvení po trase, ceny vítězům atp. 
 

Ostatní poplatky (nepovinné):  

▪ Oběd Country Clubu, Těrlicko (např. 150g knedlo-vepřo-zelo):  ... 100,- Kč/osoba 

         Během soutěže můžete individuálně poobědvat, např. v Orlové na Starém náměstí 
         v restauraci Orlovka nebo na Těrlicku v Jaškovské krčmě. 
 

Zasláním přihlášky a platbou předem si rezervujete účast na Veteran Rallye Ostrava 

2019. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 14. 5. 2019 na klubový mail nebo 

poštou na adresu klubu. Zápisné vč. ostatních poplatků uhraďte na účet klubu č.: 

2600245932 / 2010 (Fio banka, variabilní symbol = rok narození řidiče). Po zaplacení 

a obdržení vaší přihlášky vám potvrdíme účast nebo vrátíme platbu. 
 

Obědy objednáváme pouze předem přihlášeným, nepřihlášení účastníci vč. těch, kteří 

nezaplatí předem, se vystavují riziku nepřijetí do soutěže! Povečeřet můžete v areálu 

závodního okruhu Steel Ring v Třinci, k doporučení ubytování nás kontaktujte. 

 

Pořadatelé ve spolupráci s ostatními subjekty  
 

Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR 

Mitušova 67, 700 30  Ostrava - Jih 

tvsco@email.cz 
 

Jaromír Buček   776 445 756 

Vladimír Rojek   604 543 846 

Milan Chudej   731 625 608       
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