I. ročník

Mezinárodní Jízdy pravidelnosti
historických motocyklů a automobilů do vrchu

Veselský kopec
21. května 2016
Automotoklub Vítkov Slezský Veterán Klub

člen Asociace Klubů Historických Vozidel v ÚAMK ČR
člen FIVA

Pořádá : město ODRY a AMK Vítkov Slezský Veterán Klub
Místo konání: Odry - Veselí

Program
:
0800- 0930hod. Prezentace,technická přejímka (parkoviště ulice Sokolovská, Odry)
1000- 1200 hod.

Seznamovací jízda – trénink Odry – Veselí

1300 hod.

Soutěžní jízdy

Do 1700 hod.

Vyhlášení výsledků jízdy pravidelnosti
Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového programu v závislosti
na počtu soutěžících a povětrnostních podmínkách .

Vypsané třídy: MOTO
MOTO M 1
- motocykly vyrobené

do 31.12.1945

AUTO A 1

- automobily vyrobené

do 31.12.1945

MOTO M 2

- motocykly vyrobené

AUTO A 2

- automobily vyrobené 1.1.1946 - 31.12.1960

1.1.1946 - 31.12.1960

PODMÍNKY ÚČASTI :
Soutěže se může zúčastnit jezdec a stroj splňující následující podmínky:
Stroj - platná SPZ a osvědčení o TP s klubovou testací stroje nebo platná registrační značka
historického vozidla (HV), průkaz HV nebo FIVA Identity Card, zaplacené zákonné pojištění pro
rok 2016, technický stav vozidla odpovídá podmínkám Zákona o pozemních komunikacích - znění
od 01. 01. 2016
Jezdec - homologovaná přilba, brýle, rukavice, obuv nad kotníky, oděv pokrývající celý povrch
těla, řidičský průkaz, průkaz totožnosti,
Na motocyklu i v automobilu pojede pouze jezdec !!
Pořádající si vyhrazuje právo nepřijmout do soutěže moto a auto nesplňující PODMÍNKY ÚČASTI
STARTOVNÉ Ze startovného je hrazeno občerstvení, ceny

Jezdec: M1; A1

do 1945 - 250,- Kč

Jezdec: M2; A2 1946-1960 – 350,-Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Každý jezdec se zúčastňuje soutěže na vlastní nebezpečí a náklady. Zavazuje se uhradit všechny
škody způsobené v průběhu soutěže jím nebo členy jeho doprovodu. Je povinen řídit se pokyny
POŘADATELŮ a prováděcích směrnic, které obdrží při přejímce .
Přihlášky e-mailem zašlete laskavě do 30.dubna 2016
Nepřihlášení jezdci startovné + 100,- Kč
e-mail :

Adolf.Immr@seznam.cz
Těšíme se na setkání s Vámi ve městě ODRY
Adolf Immr
předseda AMK Vítkov Slezský Veterán Klub

