Českobudějovický AMK
Veteran Car Club České Budějovice
pořádá

dne 6. května 2017
47. ročník mezinárodní soutěže historických motocyklů a automobilů

Křivonoska 2017

Pořadatelský sbor

Ředitel soutěže:
Ekonom:
Hlavní pořadatel:
Vedoucí tratě:
Technické zabezpečení:
Zvláštní zkoušky:
Přejímka:

Zpracování dat:

Pavel Hartl
p. Jiří Šindelka
Pavel Zeman jun.
Stanislav Wawreyn jun.
Jiří Šindelář
Felicia Klub Jih
Cyklistický spolek Podšumavan
Pavel Zeman
Helena Zemanová
Martin Zeman
František Štěch jun.
Pavel Hartl jun.

Místo soutěže a trať

Sraz všech účastníků je v autokempu Křivonoska (2 km od Hluboké nad Vltavou).
Délka soutěže je přibližně 78 km. Zkrácená verze pro automobily kategorie Veteran
a motocykly na řemen měří 65 km. Přestávka bude na náměstí ve Vodňanech.

Startovné
Startovné jezdce s vozidlem do roku výroby 1945 činí 500 Kč.
Startovné jezdce s vozidlem do roku výroby 1930 činí 400 Kč.
Jezdec s vozidlem do roku výroby 1918 či řemenovým motocyklem startovné
neplatí.
Startovné pro spolujezdce činí 250 Kč.
Startovné se platí při přejímce.

Ubytování
Ubytování bude zajištěno na základě písemného požadavku v přihlášce, max. 2
osoby na vozidlo. Každý si ho hradí při přejímce. Dále je možnost ubytování ve
vlastních stanech či karavanech.

Klasifikace
V každé kategorii budou vyhodnoceni a odměněni jezdci na prvních třech místech
podle počtu trestných bodů získaných na trati a ve zvláštních zkouškách. Dále bude
vyhodnocen nejvzdálenější účastník, nejstarší vozidlo, nejlepší žena a absolutní
vítěz. Dále bude vyhodnocen nejvzdálenější jezdec na motocyklu, který přijede po
ose (prosíme uvést do přihlášky vzdálenost v km). Jako tradičně je vypsána
speciální cena pro nejpočetnější „Hujer team“.

Časový harmonogram
5. 5. 2017
6. 5. 2017

Účast v soutěži

Zúčastnit se mohou jezdci, kteří včas podali přihlášku. Pro velký zájem
účastníků bude rozhodující včasnost podání přihlášky. Pořadatel si vyhrazuje
právo výběru vozidel. Soutěžící musí mít během jízdy všechny předepsané
doklady řidiče a vozidla. Vozidla musí být opatřena stálou nebo převozní RZ spolu
s dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Bez těchto náležitostí
nebudou vozidla připuštěna ke startu. Motocyklisté jsou povinni používat přilbu.
Dobové oblečení vítáno!

Kategorie
Soutěž je určena pouze pro vozidla vyrobená do roku 1945. Nemáme zájem o
repliky! Pořadatel vypisuje samostatnou kategorii pro motocykly značky Indian a
kategorii pro motocykly poháněné řemenem, a to bez rozdílu druhu, obsahu a roku
výroby.
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Přihlášky

Přihlášky on-line můžete vyplnit od 15. 2. 2017 na adrese:
www.vcc-cb.cz
nebo zasílejte na adresu:
Stanislav Wawreyn
Ledenická – St. Pohůrka 602
370 06 Srubec
Uzávěrka přihlášek je 14. 3. 2017. Nepřijaté přihlášky budou vráceny.

