
Tatra klub Brno v AČR Vás zve 

na 

XXXVI. ročník mezinárodní soutěže 

součásti Poháru historických vozidel  
AVCC ACŘ – Mistrovství ČR 
v orientačních soutěžích. 

V E T E R A N  T O U R  M A C O C H A  2 0 1 6  

m e m o r i á l  m a n ž e l ů  Ř e z n í č k o v ý c h  

v sobotu 11. června 2016 

do Blanska a Moravského krasu 

 
Vážení veteránisté a příznivci historických vozidel, 
 
dovolte nám, abychom Vás pozvali na již tradiční orientační soutěž historických vozidel, pořádanou Tatra klubem Brno 
v AČR v překrásném prostředí Moravského krasu. 36. ročník soutěže Veteran tour Macocha je opět součástí poháru 
historických vozidel AVCC AČR – mistrovství ČR v orientačních soutěžích. A opět se ponese v duchu poctivých 
orientačních veteránských soutěží. Nebude pouhou vyjížďkou malebnou krajinou bílých vápenců, pod níž dřímají tisíce 
jeskyní a stopy života lidí i zvířat od pravěku po dnešek. Chceme, aby pro Vás byla také sportovním zážitkem a 
objevitelskou cestou, při níž si užijete Váš historický stroj v roli, pro kterou byl kdysi stvořen, kterou má rád a pro 
kterou stojí za to o něj pečovat – v pohybu po silnici, někdy hladké a někdy trochu hrbolaté, vinoucí se přírodou i kolem 
lidských sídel, někdy vyhřátou sluncem a někdy skrápěnou letní přeháňkou. Soutěž Veteran tour Macocha 2016 patří 
mezi ten dnes pomalu mizející druh soutěží, kde nestačí jen držet se vozidla před sebou nebo šipek u cesty a pokynů 
pořadatelů. Je třeba číst itinerář, dívat se kolem sebe s otevřenýma očima. U nás nemusí pracovat jen řidič, ale může být 
zapojena celá posádka. I když někdy slýcháme názor, že tento formát je již zastaralý, 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. Jste-li také takoví, neváhejte a přijeďte v sobotu 11. června 2016 do Blanska. Těšíme se 
na Vás. 

         pořadatelé Veteran Tour Macocha 2016 

� 
PŘIHLÁŠKA         VETERAN TOUR MACOCHA 2016                  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 – UŽITKOVÉ VOZIDLO   (nehodící se škrtněte) 

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

Prosím, obraťte 

h t t p : / / m a c o c h a . t a t r a k l u b b r n o . c z  



 

� 
PŘIHLÁŠKA         VETERAN TOUR MACOCHA 2016                  Memoriál  manželů Řezníčkových  
s t rana 2  

Objednávka:          
          
          
           
Strava  11. 6. oběd: ..............x  večeře: ..............x      
 
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 11. 6. 2016, nebudu se moci soutěže zúčastnit.  
 
        ............................................................................................................. 
                               Datum, podpis účastníka 

Vyplněnou pozvánku zašlete na adresu: Tatra klub Brno v AČR, Vranov 227, PSČ 664 32 
    nebo e-mailem na ruzicka@tatraklubbrno.cz  

Prosím, obraťte 

Předběžný program VETERAN TOUR MACOCHA 2016 – Memoriálu manželů Řezníčkových 
 
Pátek 10. 6. 2016 
18:00 – 21:00 Prezentace – MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, uložení vozidel do uzavřeného parkoviště. 

Sobota 11. 6. 2016 
07:00 – 08:30 Prezentace účastníků a přejímka vozidel – MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. 
09:00 – 10:30 Výstavka historických vozidel na parkovišti u bývalého hotelu Dukla na 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 2016. 
12:00 – 13:30 Polední přestávka s obědem v restauraci Chata Macocha (u propasti). 
16:00 – 17:00 Dojezdy do cíle – hotel Skalní mlýn. 
18:30 – 20:00 Večeře v hotelu Skalní mlýn. 
do 19:00 Vyvěšení předběžných výsledků. 
19:30 – 20:00 Vyhlášení výsledků a předání cen – hotel Skalní mlýn. 
20:00 – 23:00 Volná zábava. 

Soutěž 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. 

Zúčastnit se můžete s historickými vozidly tříd A až G, tj. motocykly, automobily a užitková vozidla vyrobená před 
1. 1. 1986. 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. 

Přihlášky řádně vyplněné (obě strany!) zasílejte na adresu: Tatra klub Brno v AČR, Vranov 227, PSČ 664 32 nebo 
naskenovanou na e-mail ruzicka@tatraklubbrno.cz. Uzávěrka přihlášek je 30. května 2016. 

Ubytování je individuální – účastník si zajišťuje a hradí sám. 

Stravování bude zajištěno v Chatě Macocha (oběd) a hotelu Skalní mlýn (večeře). 

Poplatky činí 400 Kč startovné za vozidlo (vozidla do roku výroby 1945 včetně jsou od startovného osvobozena) 
a dále dle přání oběd 140,- Kč, večeře 200,- Kč (pro jednu osobu). Objednávka stravování není podmínkou účasti. 
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. 2016. Platby uskutečněné po tomto datu nelze při prezentaci ověřit. 


