
Tatra klub Brno v AČR Vás zve 

na 

XXXIII. ročník mezinárodní soutěže 

součásti Poháru historických vozidel  

AVCC ACŘ – Mistrovství ČR 
v orientačních soutěžích. 

VETERAN  TOUR  MACOCHA  20VETERAN  TOUR  MACOCHA  20VETERAN  TOUR  MACOCHA  20VETERAN  TOUR  MACOCHA  2011113333     

memor iá l  manže lů  Řezn í čkových  

v sobotu 8. června 2013 

do Blanska a Moravského krasu 

 
Vážení veteránisté a příznivci historických vozidel, 
 
zveme Vás na 33. ročník orientační soutěže historických vozidel Veteran tour Macocha 2013, soutěže poháru 
historických vozidel AVCC AČR – mistrovství ČR v orientačních soutěžích. Předchozí více než tři desítky ročníků 
soutěže nás zavazují, abychom se pokusili nabídnout Vám nejméně stejně dobrý, ale raději lepší zážitek než  
v předchozích letech. Dnešní soutěž Veteran tour Macocha lze označit jako tradiční veteránskou orientační soutěž. 
I když někdy slýcháme názor, že tento formát je již překonaný a že „tak se to už dneska nedělá,“ stále cítíme, že v tom, 
co v uplynulých dekádách v našem klubu vzniklo, je mnoho dobrého a promyšleného, co se vyplatí užívat a co přinese 
mnoho radosti i dnes. Touha po moderní povrchnosti je neslučitelná s principy, na kterých je společenství našeho klubu 
postaveno. Vždyť hlavním motivem spojujícím naše úsilí je chuť konzervovat a oživovat věci, které ostatní již dávno 
odvrhli jako nemoderní a přežité. Přece však reagovat na vývoj je nutné. Proto letos s jednou velkou změnou 
přicházíme. Tou změnou je zrušení nedělního společenského programu, na nějž si v posledních letech našlo čas stále 
méně soutěžících. Namísto toho zařazujeme volitelný program na sobotní podvečer. Po dojezdu do cíle si budete moci 
odpočinout na malém výletě, který Vás, jak doufáme, potěší i pobaví, ale hlavně Vám ukrátí dlouhou chvíli při čekání 
na vyhodnocení soutěže. Máme připravený autobus, který Vás za zážitkem odveze, protože volantu nebo řídítek si od 
rána užijete dost. Tak přijeďte druhý červnový víkend za námi do Blanska s Vaším veteránem. Těšíme se na Vás. 
 

         pořadatelé Veteran Tour Macocha 2013 
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PŘIHLÁŠKA         VETERAN TOUR MACOCHA 2013                  Memoriál  manželů Řezníčkových  
s t rana 1  

Posádka:                                      
 

          
Řidič: .................................................. dat. nar.: ........................ adresa: ........................................ PSČ: ............ Tel.: .............. 
 jméno a příjmení          
          
Spolujezdec: ...................................... dat. nar.: ........................ adresa: ........................................ PSČ: ............ Tel.: .............. 
 jméno a příjmení          
    
Člen klubu: .................................................................... adresa: ..................................................................................................................... 

E-mail: .................................................................................... 

Variabilní symbol  
v případě bezhotovostní platby: ..................................................................................... 

 
Vozidlo            MOTO  –  AUTO   (nehodící se škrtněte) 

        
Značka – Typ: ………………………………….. rok výr.: .................... obsah ccm: ........................ výkon k / kW: .................. 
        
Max. rychlost: ………………… km / h  karoserie – typ: ........................................... RZ / SPZ: .................................................... 

Prosím, obraťte 

ht tp : / /macocha . t a t r ak lubbrno . cz  
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PŘIHLÁŠKA         VETERAN TOUR MACOCHA 2013                  Memoriál  manželů Řezníčkových  
s t rana 2  

Objednávka:          
        třílůžkový pokoj: ano  –  ne 
Ubytování 7. 6. ................... osob  Ubytování 8. 6. ................... osob    
           
Strava  8. 6. oběd: ..............x  večeře: ..............x  Malý výlet 8. 6.: ano  –  ne Počet osob: ............... 
 
Doprovodné vozidlo: ano  –  ne  Nákladní vlek: ano  –  ne    
    Zvláštní přání:   ............................................................................................. 

Prohlášení: 
Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budu se řídit sportovním řádem, propozicemi, pokyny 
pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Jsem si vědom, že 
pokud se k prezentaci do soutěže dostavím později než do 8:30 v sobotu 8. 6. 2013, nebudu se moci soutěže zúčastnit.  
 
        ............................................................................................................. 
                               Datum, podpis účastníka 

Vyplněnou pozvánku zašlete na adresu: Tatra klub Brno v A ČR, Hrázka 4, 621 00 BRNO 
    nebo e-mailem na ruzicka@tatraklubbrno.cz  

Prosím, obraťte 

Předběžný program VETERAN TOUR MACOCHA 2013 – Memoriálu manželů Řezníčkových 
 
Pátek 7. 6. 2013 
18:00 – 21:00 Prezentace, ubytování účastníků v hotelu Probe Blansko, uložení vozidel do uzavřeného parkoviště. 

Sobota 8. 6. 2013 
07:00 – 08:30 Prezentace účastníků a přejímka vozidel – hotel Probe, Husova 1, Blansko. 
09:00 – 10:30 Výstavka historických vozidel na parkovišti za hotelem Dukla, náměstí Republiky, Blansko. 
09:00 – 10:00 Přivítání účastníků v zasedací síni Městského úřadu Blansko, nám. Republiky 1, slavnostní zahájení, rozprava. 
10:30 Start soutěže Veteran Tour Macocha 2013 
12:00 – 13:30 Polední přestávka s obědem v restauraci penzionu U hraběnky, Petrovice. 
15:00 – 16:30 Dojezdy do cíle v Blansku. 
16:30 – 18:30 Pro zájemce malý výlet autobusem na větrný mlýn v Rudici (prohlídka expozic) a Rudické propadání. 
18:30 – 20:00 Slavnostní večeře v hotelu Probe. 
do 19:00 Vyvěšení předběžných výsledků. 
19:30 – 20:00 Vyhlášení výsledků a předání cen. 
20:00 – 23:00 Volná zábava. 

SoutěžSoutěžSoutěžSoutěž    má charakter orientační jízdy, která v sobě zahrnuje několik dalších soutěžních prvků, jako je jízda 
pravidelnosti, zkouška zručnosti, zkouška akcelerace a brzdění atd. Soutěž je pořádána podle Národních sportovních 
řádů historických vozidel AVCC AČR. Účastníci, kteří splní podmínky vyhlášené AVCC AČR, budou klasifikování 
také v rámci Mistrovství ČR v orientačních soutěžích – Poháru historických vozidel AVCC AČR. 

ZúčastnitZúčastnitZúčastnitZúčastnit se můžete s historickými vozidly tříd A až G, tj. automobily a motocykly vyrobené před 1. 1. 1983. Soutěže 
se mohou účastnit též vozidla značky Tatra vyrobená po tomto datu. Soutěžící, kteří soutěží v rámci poháru, musí 
mít platnou testaci vozidla na historickou původnost, kterou doloží při přejímce. 

PřihláškyPřihláškyPřihláškyPřihlášky řádně vyplněné (obě strany!) zasílejte na adresu: Tatra klub Brno v AČR, Hrázka 4, 621 00 BRNO nebo 
naskenovanou na e-mail ruzicka@tatraklubbrno.cz. Uzávěrka přihlášek je 24. května 2013. U později podaných 
přihlášek nebudeme moci zajistit ubytování dle požadavků. V přihlášce prosím vyznačte Váš zájem o sobotní výlet. 

UbytováníUbytováníUbytováníUbytování bude zajištěno ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s koupelnou a WC v hotelu Probe v Blansku. 

StravováníStravováníStravováníStravování bude zajištěno v hotelu Probe a v místě polední přestávky – penzion U hraběnky, Petrovice. 
PoplatkyPoplatkyPoplatkyPoplatky činí  (pro jednu osobu): oběd 75,- Kč, večeře 100,- Kč, ubytování (jedna osoba a noc vč. snídaně)  350,- Kč. 
Výlet na sobotní podvečer, pokud si jej zvolíte, je již v ceně vkladu. 

VkladVkladVkladVklad: 400,- Kč za vozidlo.  Vozidla do roku výroby 1945 včetně jsou od vkladu osvobozena. 
Platby se uskutečňují převodem. Při bezhotovostní platbě na účet č. 1342149379/0800 opatřete Vaši platbu 
jednoznačným variabilním symbolem, který uveďte také do přihlášky. Jako variabilní symbol doporučujeme použít 
například rodné číslo. Jako potvrzení Vaší platby Vám budou zaslány propozice soutěže. Uzávěrka plateb převodem 
je 20. 5. 2013. Platby uskutečněné po tomto datu nelze při prezentaci ověřit. 


