
 

 

 

 

 

 
Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR 

Fiat Klub Ostrava, o. s.  
 

pořádají 
  

VETERAN RALLYE OSTRAVA 2014 
 

XVI. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky 
 

u příležitosti oslav 

110 let založení Autoklubu České republiky 

 

 

 

 

 

 
 

Sobota 24. května 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení příznivci historických vozidel a italských automobilů, 
 

dovolujeme si Vás pozvat na setkání s přáteli, majiteli a nadšenci, kteří věnují své úsilí 

zachování dvou a čtyřkolové elegance, věrně sloužící generacím předcházejícím. 

Navíc v roce, kdy si připomínáme 110 let od založení prvního motoristického klubu na 

území dnešní České republiky. 

 

Sraz vozidel účastníků bude na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Po startu se 

přehlídkově projedeme okolními uličkami a vyrazíme za jedinečnou sbírkou motocyklů 

do Jistebníku. Pak si prohlédneme aktualizovanou expozici Slezského zemského 

muzea, připomeneme si časy válečné i slavné čsl. opevnění v muzeu Hrabyni a naše 

schopnosti prověří mj. hasiči v Budišovicích nebo průjezdní kontrola v Podvihově.  
 

Veteran Rallye Ostrava 2014 pak zakončíme v kouzelné parkové scenerii, v jedné 

z nejvýraznějších na Moravě, obklopující zámek v Raduni. 



  

Místo konání  
 

Soutěž odstartuje tzv. městským kritériem z Masarykova náměstí z centra Ostravy, 

resp. z ulice 28. října a dále podle itineráře, trasa vede z Ostravy, mezi 17-ti rybníky, 

sedmero kopečky a třemi návršími do Raduně, kde bude cíl. Délka trasy je cca 70 km. 
 

 

 

Program  
 

Sobota 24. 5. 2014 

Ostrava, Masarykovo náměstí 

07.30 - 09.00 hod. Příjezd vozidel účastníků, parkování, technická přejímka a 

registrace v podloubí Staré radnice - Ostravského muzea  

09.45 - 09.55 hod. Rozprava s účastníky rallye u startovní brány 

09.00 - 10.00 hod. Prohlídka historických vozidel pro veřejnost 

10.00 - 11.00 hod.  Start Veteran Rallye Ostrava - Městské kritérium (exhibiční  

 jízda pěší zónou)  
 

Jistebník  

10.30 - 12.00 hod. Průjezdní kontrola, prohlídka sbírky motocyklů akademického  

 sochaře pana Miroslava Rybičky 
 

Hrabyně - Památník II. světové války 

12.00 - 15.00 hod. Průjezdní kontrola, prohlídka expozice, doprovodné výstavy a oběd  
 

Budišovice  

14.15 - 15.30 hod. Průjezdní kontrola, příprava hašení 
 

Podvihov  

14.30 - 16.00 hod. Průjezdní kontrola 
 

Raduň, zámecký park a Raduňka 

15.00 - 16.30 hod.  Cíl Veteran Rallye Ostrava, prohlídka areálu s návštěvou zámku 

Vyhlášení výsledků a předání cen bude navazovat na ukončení 

prohlídkového okruhu, odhadujeme v 17:30.    
 

 

 

Zápisné a poplatky 
 

Zápisné za automobil / motocykl: 

- při platbě předem vč. dalších poplatků na b.ú. klubu …………….…  200,- Kč / 100,- Kč 

- při platbě na místě během přejímky ………………………..….……… 300,- Kč / 200,- Kč 
 

Zápisné za automobil / motocykl zahrnuje: pojištění rallye, startovní číslo, občerstvení, 

pořadatelské zajištění, itinerář, ceny, návštěvu sbírky motocyklů v Jistebníku a vstupné 

do Památníku v Hrabyni. Zápisné je podmínkou pro účast v soutěži. 
 

Ostatní poplatky (nepovinné): 

- oběd v restauraci v Hrabyni ………………………………………………  60,- Kč / osoba 

  (dětská porce = 45,- Kč / dítě) 

 



  

- vstupné do zámku v Raduni ……………………………………………..  100,- Kč / osoba  

  (snížené vstupné do zámku pro děti, studenty do 25-ti a seniory nad 65 let = 60,- Kč,   

  děti do 6-ti let a ZTP/P-průvodci zdarma, rodinné vstupné 300,- Kč, tzn. 2 dospělí a  

  2 děti od 6 do 15 let)  
 

Platba předem a zaslání přihlášky slouží k tomu, abyste obdrželi startovní číslo, 

vstupenky, stravenky, itinerář apod. rovnou u technické přejímky, tzn. nemusíte 

absolvovat registraci. Proto zaplatit předem pouze zápisné a při registraci doplatit 

ostatní poplatky nemá smysl. Platbu předem při omluvené neúčasti vracíme. 
 

 

 

Organizační 
 

Vyplněné přihlášky spolu se zápisným zašlete nejpozději do pondělí 19. 5. 2014 na 

adresu Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR k rukám Vladimíra Rojka nebo e-mail 

tvsco@email.cz. Zápisné uhraďte prosím na účet č. 2600245932/2010 (Fio banka, 

variabilní symbol = rok narození řidiče).  
 

Doporučený vjezd na Masarykovo náměstí: Zámeckou ulicí (vedle hotelu Imperiál) 

nebo ulicí Poštovní (odbočení z ulice Čs. legií přes „Kuří rynek“). Registrace účastníků 

bude probíhat souběžně ve skupinách, abecedně rozdělených dle řidičova příjmení. 
 

Případnou večeři doporučujeme individuálně v restauraci Raduňka v Raduni (Zámecká 

95, mob. 605 167 649, též možnost ubytování, www.vitalnisvet.com). Další možnosti 

ubytování: 
 

ATC Kajlovec  

Kajlovice, chatky i pokoje, mob. 777 044 303, www.kajlovec.cz 
 

Hotel Sonáta**  

Zámecká 302, Hradec nad Moravicí, mob. 731 653 468, www.hotelsonata.cz 
 

Hotel Belaria*** 

Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí, mob. 773 444 987, www.belaria.cz 
 

 

 

Propozice rallye 
 

Veteran Rallye Ostrava 2014 & XVI. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky je 

pořádána jako sraz historických vozidel do roku výroby 1983 vč. Pořadatelé si vyhrazují 

právo výběru přihlášených, udělení výjimek a případné sloučení nebo vytvoření nových 

kategorií. Při technické přejímce musí každý účastník předložit platné doklady o vozidle 

a podepsanou přihlášku s prohlášením, pozdní příjezd k přejímce může být 

penalizován. 
 

Trať rallye je doporučená a bude probíhat za běžného silničního provozu. Soutěživí 

účastníci a sportsmanky absolvují trať rallye podle šipkového itineráře s plněním 

úkolů na průjezdních (a tajných) kontrolách. Nesoutěživé posádky mohou jet podle 

mapky.  
 

Pro konečné vyhodnocení posádek bude rozhodující nejvyšší součet bodů získaných z 

disciplín na průjezdních kontrolách. Účast v těchto disciplínách není povinná. Na závěr 

mailto:tvsco@email.cz


  

bude oceněn absolutní vítěz - Držitel putovního poháru a první tři v jednotlivých 

kategoriích: 

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

- kategorie A2, vyrobené v letech 1946-83 vč.  

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

- kategorie M2, vyrobené v letech 1946-83 vč.  
 

Pořadatel si vyhrazuje právo nevyhnutelných změn programu a prohlašuje, že má 

uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pořadatelem této rallye.  
 

Soutěž je pořádána v souladu se sportovními řády MČR - PHV AVCC AČR, výsledky 

budou zveřejněny před vyhlášením v cíli soutěže, případné protesty přijímá Jaromír 

Buček způsobem dle NSŘ AVCC AČR. 
 

 

 

Za pořadatele srdečně zvou 
 

Vladimír Rojek, ředitel rallye       604 543 846 

Milan Chudej, zástupce ředitele rallye      731 625 608 

Jaromír Buček, hlavní pořadatel       775 603 268 

David Gavroň, vedoucí tratě       732 103 105 

Roman Vlachynský, propagace rallye      604 980 948 

Silvie Křižáková, registrace účastníků      605 801 412 

Drahomíra Vojtasíková, hospodářka      774 288 688 

Jerzy Andrzejak, technická přejímka      725 646 500 

Jakub Rojek, hlavní rozhodčí a měření času     603 375 852 
 

 

 

Kontakt 
 

Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR     

Mitušova 67, 700 30  Ostrava - Jih      

e-mail: tvsco@email.cz       Fiat Klub Ostrava, o. s. 

www.tvsco.cz        www.ofk.estranky.cz 

 

 

mailto:tvsco@email.cz
http://www.tvsco.cz/
http://www.ofk.estranky.cz/

