
Tatra klub Brno v AČR Vás zve 

na 

XXXIV. ročník mezinárodní soutěže 
součásti Poháru historických vozidel  

AVCC ACŘ – Mistrovství ČR 

v orientačních soutěžích a 

součásti Seriálu závodů historických vozidel 

Czech Hero Ride 2014 

VETERAN  TOUR  MACOCHA  20VETERAN  TOUR  MACOCHA  20VETERAN  TOUR  MACOCHA  20VETERAN  TOUR  MACOCHA  2011114444     

memor iá l  manže lů  Řezn í čkových  

o víkendu 20. – 22. června 2014 

do Blanska a Moravského krasu 

Vážení veteránisté a příznivci historických vozidel, 

je tomu již 40 let, co brněnský Tatra klub uspořádal první soutěž veteránů Moravským krasem, soutěž, stojící na počátku bohaté tradice, kterou v 
současnosti reprezentuje akce Veteran tour Macocha. Za uplynulá čtyři desetiletí prošla svým vývojem od klubového výletu zpestřeného soutěžením 
až do současné podoby klasické orientační veteránské soutěže. V současném 34. ročníku si Vám dovolujeme nabídnout opět něco nového. Tou 
největší a nejviditelnější změnou je zařazení do seriálu veteránských soutěží Czech Hero Ride, charakterizovaného mottem "Auta, která mají příběh." 
Tento projekt, zastřešovaný agenturou Czech Tourism, hodlá přinášet příběhy českého motorismu a s tím souvisejícího našeho kulturně-technického 
dědictví, a spojovat je s poznáváním krás naší vlasti. Průnik cílů projektu Czech Hero Ride a záměrů nás, pořadatelů Veteran tour Macocha je více než 
zřejmý, a proto jsme neváhali s přijetím této výzvy, která pro nás představuje právě příležitost vnést nové a atraktivní momenty do naší soutěže. Vy, 
kteří máte rádi naši Veteran tour Macocha právě v té podobě, v jaké se objevovala v posledních letech, nemusíte se bát. "Macocha" je tu stále, taková, 
jak jste ji znali. Tvoří ji sobotní dvojice etap s tratí, po které budete navigovat dle šipkového nebo lineárního itineráře, a další oblíbené soutěžní prvky 
jako jízda zručnosti, jízda pravidelnosti, zkouška akcelerace a brždění atd. Trať nás však zavede na nová místa a otevře nové výhledy na Moravský 
kras, jaké jste v uplynulých ročnících ze svých strojů mít nemohli. Mezi soutěžními etapami zavítáme až k propasti Macocha, kde Vás bude očekávat 
kromě oběda na Chatě Macocha také malá jízda zručnosti, závratný výhled do slavné propasti a malá show. Veteran tour Macocha tedy letos naplní 
své jméno vrchovatě! Po více než deseti letech také opouštíme hotel Probe jako centrum soutěže, přesouváme se blíže Moravskému krasu a zároveň 
do klidnější a prostornější lokality. Pro ty z Vás, kteří si na "klasickou" VTM z nejrůznějších důvodů netroufáte, například proto, že Váš vůz je pro 
celou trať již příliš unaven svým věkem nebo nemáte rádi navigování podle itineráře, máme také něco nového - vyhodnocení ve speciální kategorii - 
jízdě zručnosti u propasti Macocha. Nebojte se, dolů nespadnete. Ale můžete si tak s námi zasoutěžit alespoň trošku a jinak s námi strávit pěkný den 
v Moravském krasu. Sobotou však naše akce nekončí. Volně na ni navazuje nedělní část, která je organizována již méně soutěžně a více společensky. 
Přesuneme se do Brna, projedeme se po historickém Masarykově okruhu a vzpomeneme zašlou slávu brněnských motoristických soutěží, po obědě 
naši akci zakončíme malou výstavou na Dominikánském náměstí v rámci Dnů dopravní nostalgie tradičního festivalu Brno - město uprostřed 
Evropy. Těšíme se na Vás. 
 

Pořadatelé Veteran Tour Macocha 2014 
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Posádka:    (uvedťe předpokládaný počet osob: ..............)                                    
 

          
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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Objednávka:          
        Show Muzeum v pátek: ���� 

Ubytování 20. 6. ................... osob  Ubytování 21. 6. ................... osob  Veteran tour Macocha (celá): ���� 
        Jen malá soutěž na Macoše: ���� 
Strava  21. 6. oběd: ..............x  večeře: ..............x  Oběd 22. 6.:  ..............x Výlet po dojezdu:  ���� 
        Nedělní akce v Brně:  ���� 
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 21. 6. 2014, nebudu se moci soutěže zúčastnit (nevztahuje se na účastníky pouze nedělního programu).  

 

        ............................................................................................................. 
                               Datum, podpis účastníka 

Vyplněnou pozvánku zašlete na adresu: Tatra klub Brno v A ČR, Pražská 198/64, 642 00 BRNO 
    nebo e-mailem na ruzicka@tatraklubbrno.cz  

Prosím, obraťte 

Předběžný program VETERAN TOUR MACOCHA 2014 – Memoriálu manželů Řezníčkových 

Pátek 20. 6. 2014 
15:00 – 19:00 Prezentace – Muzeum Blansko, Zámek 1, Blansko. 
15:00 – 19:00  Show s návštěvou Muzea Blansko. 
19:00 Večeře. 

Sobota 21. 6. 2014 
07:00 – 08:30 Prezentace a přejímka vozidel – Městský úřad Blansko, nám. Republiky 1. 
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 2014. 
12:00 – 13:30 Polední přestávka s obědem v restauraci Chata Macocha. 
16:00 – 17:00 Dojezdy do cíle – hotel Skalní mlýn. 
17:00 Výlet pro účastníky turistickým vláčkem do Punkevních jeskyní. 
18:30 – 20:00 Slavnostní večeře v restauraci hotelu Skalní mlýn. 
do 19:00 Vyvěšení předběžných výsledků. 
19:30 – 20:00 Vyhlášení výsledků a předání cen. 
20:00 – 23:00 Volná zábava. 

Neděle 22. 6. 2014 
09:00 Odjezd do Brna. 
10:00 – 11:00 Starý Masarykův okruh – historický start a cíl, trasa z let 1975 – 1986 vč. zastávky ve Farinově zatáčce. 
11:30 – 12:30 Oběd v restauraci Campus River, Palachovo nám. 2, Brno  
12:30 Přesun na Dominikánské nám., Brno. 
13:30 – 15:30 Program na Dominikánském nám. v Brně. 

SobotníSobotníSobotníSobotní s s s soutěžoutěžoutěžoutěž    má charakter orientační jízdy, která v sobě zahrnuje několik dalších soutěžních prvků. 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. Pokud si netroufáte, 
můžete přijet pouze na malou soutěž – jízdu zručnosti u propasti Macocha. Prosím, zvolte tuto možnost v přihlášce.  

Páteční a nPáteční a nPáteční a nPáteční a nedělní programedělní programedělní programedělní program je volitelný, nedělního programu je možno se účastnit i bez účasti v sobotní soutěži. 

ZúčastnitZúčastnitZúčastnitZúčastnit se můžete s historickými vozidly tříd A až G, tj. auto a moto vyrobené před 1. 1. 1984, též vozidla zn. Tatra vyrobená po tomto 
datu. Soutěžící v rámci poháru musí mít platnou testaci vozidla na historickou původnost. 

PřihláškyPřihláškyPřihláškyPřihlášky řádně vyplněné (obě strany!) zasílejte na adresu: Tatra klub Brno v AČR, Pražská 198/64, 642 00 BRNO nebo naskenovanou 
na e-mail ruzicka@tatraklubbrno.cz. Uzávěrka přihlášek je 23. května 2014. U později podaných přihlášek nebudeme moci zajistit 
ubytování dle požadavků. V přihlášce prosím vyznačte Váš zájem o jednotlivé složky akce. 

UbytováníUbytováníUbytováníUbytování je v omezeném počtu (pro nejdříve přihlášené) k dispozici v cíli soutěže – Hotel Skalní mlýn, Blansko a také v Hotelu 
Panorama, nebo si každý účastník zajistí individuálně. 

PoplatkyPoplatkyPoplatkyPoplatky (jedna osoba): sobotní oběd 140,- Kč, sobotní večeře 200,- Kč. Pro účastníky celého víkendu večeře v pátek a oběd v neděli 
zdarma a sleva na ubytování 50%. 

Vklad:Vklad:Vklad:Vklad: 400,- Kč za vozidlo, malá soutěž 200,- Kč, páteční a nedělní program zdarma.  Vozidla do r. v. 1945 včetně jsou od vkladu 
osvobozena. Platby se uskutečňují převodem. Při bezhotovostní platbě na účet č. 1342149379/0800 opatřete Vaši platbu jednoznačným 
variabilním symbolem (např. rodné číslo), který uveďte také do přihlášky. Jako potvrzení Vaší platby Vám budou zaslány propozice 
soutěže. Uzávěrka plateb převodem je 10. 6. 2014. Platby uskutečněné po tomto datu nelze při prezentaci ověřit. 

(zaškrtněte) 

(zaškrtněte) 

(zaškrtněte) 

(zaškrtněte) 

(zaškrtněte) 


