AUTOMOTOKLUB Pacov v ÚAMK – člen AKHV

Služby pro účastníky:




















Uzavřené hlídané parkoviště závodních strojů od pátku
do neděle.
Vyhrazené parkoviště doprovodných vozidel celou
sobotu.
Oběd pro závodníka zdarma. Oběd pro doprovod za
cenu 80,- Kč je možné objednat v přihlášce a zaplatit
při přejímce.
Každý přijatý závodník obdrží Pamětní list a společnou
fotografii.
Na objednávku v přihlášce zajistíme ubytování.
Prostorný stan se stolovým uspořádáním je vyhrazen
pouze pro Vás závodníky a doprovod. Umožňuje dobrý
výhled na vystavené stroje. Možnost konání vzájemných
neformálních debat.
Tradiční odpolední svačinka s kávou.
Od 19:00 hod. vám nabízíme účast na Společenském
večeru v Zámeckém sálu s občerstvením. Vstupenky lze
vyzvednout při přejímce.
Všichni účastníci mají po celý den volný vstup na
všechny doprovodné akce:
Celodenní kulturní program v Zámecké zahradě od 15:00
až do 24:00 hod. s ohňostrojem ve 23:00 hod.
Prezentace jednotlivých mikroregionů.
Soutěže pro děti včetně odměn.
Ukázky práce příslušníků Policie ČR.

INFORMACE K ZÁVODU
Okružní jízda městem Pacov.
Pojedeme ulicí Eduarda Nikodéma – prvního Čecha, který
byl vítězem Světového poháru.
Prohlídka výstavy originálů historických dokumentů ze
závodů v roce 1905 a 1906.
Vše se bude konat v prostorách zámku v místě, kde v roce
1904 počala myšlenka založení F I M.
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náměstí Svobody 1, Pacov 395 01

pořádá

16. června 2018
Mezinárodní veterán rallye historických
motocyklů

XVII. Pacovský okruh 2018

ÚAMK

Vážení přátelé.
Srdečně Vás zveme na
Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů
„XVII. PACOVSKÝ OKRUH 2018“
Rallye se tradičně koná každou třetí sobotu v červnu tedy 16.6.
Automotoklub Pacov spolu s Městem Pacov pořádá tuto akci jako
vzpomínku na první motocyklový závod o světový pohár v roce 1906,
který se jel na území Rakousko-Uherska. Rozhodnutím vídeňského
autoklubu bylo pořádáním České království-město Pacov.
Účast v soutěži:
Zúčastnit se mohou závodníci na motocyklech sólo, motocyklech s
přívěsným vozíkem a tříkolkách.
Je vypsána pro motocykly vyrobené do roku 1970.
Všechna vozidla budou podle údajů v přihlášce rozdělena do
kategorií vypsaných pořadatelem. Mimořádně může dojít
k poslední korekci při technické, případně formální přejímce.
Vozidla musí být opatřena stálou nebo převozní platnou
registrační značkou spolu s dokladem o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla. Bez těchto náležitostí nemohou být vozidla
přijata do soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného
rozhodnutí o přijetí vozidla do soutěže. Pořadatel má zájem o
účast historicky a sběratelsky zajímavých motocyklů. Maximální
počet přijatých jezdců je 100.
Startovné a vklady: bez poplatku
Řemenové motocykly
200,- Kč
Kategorie A a B
300,- Kč
Ostatní kategorie
Vklady se platí při přejímce.
Vypsané kategorie motocyklů
Kategorie A
vyrobené
do 31.12. 1904
Kategorie B
Veteran vyrobené
od 1.1. 1905
do 31.12. 1918
Kategorie C
Vintage vyrobené
od 1.1. 1919
do 31.12. 1930
Kategorie D
Post Vintage
od 1.1. 1931
do 31.12. 1945
Kategorie E
Post. War vyrobené od 1.1. 1946
do 31.12. 1960
Kategorie F
motocykly vyrobené od 1.1. 1961
do 31.12. 1970
Místo soutěže a trať
Start a cíl je před Zámkem v Pacově.
GPS: 49.4738442 N, 15.0034619E
Trať soutěže měří celkem 30,1 km, vede z části po původním
historickém okruhu.
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Klasifikace:
Na trati jsou tři časové kontroly (ČK1 až ČK3), jedna průjezdní
kontrola (PK) a čtyři zvláštní zkoušky (ZZ1 až ZZ4).
Jízdní průměry pro celou trať jsou určeny.15,20,30 a 40 km/hod.
Jízdní průměr si zvolí každý závodník sám.
V každé kategorii budou vyhodnoceni a odměněni jezdci na
prvních třech místech podle počtu trestných bodů. Dále bude
vyhodnocen nejvzdálenější účastník, nejstarší motocykl, nejstarší
řidič, nejúspěšnější žena a celkový vítěz.
Přihlášky:
Řádně vyplněné přihlášky (příloha této pozvánky) zasílejte laskavě
na adresu: Miroslava Brtnová, Dlouhá 971, 395 01 Pacov, nebo na email: info@amkpacov.cz
Tel.: 565 442 518, mobil: 775 170 197
Přihláška bude zpětně potvrzena spolu se zasláním definitivních
propozic.
Další formulář přihlášky je k dispozici ON-LINE na internetových
stránkách www.amkpacov.cz
Uzávěrka přihlášek je 1. 6. 2018.
Srdečně zvou pořadatelé
Časový program:
Pátek 15.6.2018 od 19:00 do 21:00 hod. přejímka na horním
nádvoří zámku
Sobota 16.6.2018 od 07:15 do 09:30 hod. pokračuje přejímka
na horním nádvoří zámku
od 08:00 do 16:30 hod. výstava historických i přihlášených
motocyklů
od 10:00 hod. rozprava a společné fotografování
od 10:30 do 12:00 hod. společný oběd
12:15 START OKRUŽNÍ JÍZDA PACOVEM
13:00 START Veterán rallye
od 15:00 do 16:00 po dojetí do cíle se všem podává tradiční
odpolední svačina s kávou
v 16:30 vyhlášení výsledků, dekorování vítězů a předání cen
V Pacově, prosinec 2017
Miroslava Brtnová v.r.
tajemník rallye

Filip Blažek v.r.
ředitel rallye
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