
AUTOMOTOKLUB PACOV V ÚAMK

 MĚSTO STOJÍCÍ U ZRODU PRVNÍCH MOTOCYKLOVÝCH ZÁVODŮ A

 ZALOŽENÍ MEZINÁRODNÍ MOTOCYKLOVÉ FEDERACE FIM 1906–2022

Reg. číslo organizace: 0000619                                                                                                      člen AKHV v ÚAMK

Zdravíme všechny příznivce a majitele historických motocyklů. Rádi bychom Vás
srdečně pozvali na

XIX. ročník Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů

"PACOVSKÝ OKRUH 2022"

a 25. výročí založení Asociace klubů historických vozidel.

Pojedeme tradičně třetí sobotu v červnu, tedy 18. června. Startovat budeme jako
v předchozích letech z horního nádvoří Pacovského zámku. Po celý den bude
připraveno občerstvení s živou hudbou a doprovodný program.

Během dne budete moci zhlédnout historické dokumenty a fotografie z dob prvních
motocyklových závodů, které vznikly spolu s myšlenkou vytvoření mezinárodní
organizace motocyklistů FIM a budou k vidění v expozici na zámku.

Před samotným závodem se projedeme centrem města Pacova. Nevynecháme ani
nově zrekonstruovanou ulici pojmenovanou po Eduardu Nikodémovi, prvnímu Čechovi,
který se stal mistrem světa v tehdejším vylučovacím závodě nazývaném ,,Coupe
Internationale“.

Budeme rádi, pokud nám své přihlášky pošlete co nejdříve. Poté Vám spolu
s potvrzením přihlášky pošleme podrobné propozice. Uzávěrka přihlášek je 31. května
2022. Posílejte nám je na emailovou adresu info@amkpacov.cz, nebo se můžete přímo
přihlásit na našich webových stránkách on-line. Aktuální a potřebné informace naleznete
na www.amkpacov.cz.

S celým pořadatelským týmem věříme, že i v této nelehké době pro Vás připravíme
letošní ročník veterán rallye v Pacově opět zajímavý a rádi se zúčastníte tohoto setkání s
Vašimi historickými stroji, jako tomu doposud bylo i v minulých letech.

Závěrem bychom Vás informovali, že nám nastalá situace na Ukrajině značně
zkomplikovala možnosti ubytování. Bohužel pro Vás v tuto chvíli nedokážeme ubytování
zajistit, a proto si ho musí účastníci rallye rezervovat sami. Podrobnější informace
naleznete v přihlášce.

Budeme Vám také velmi vděční o předání této pozvánky Vašim přátelům a
známým, na které nemáme elektronickou adresu.

V Pacově 3. 3. 2022

Těšíme se na shledanou a s přátelským pozdravem z Pacova

 Filip Blažek
ředitel rallye             

    
Sekretariát: Náměstí svobody 1, Pacov 395 01

IČO: 65983751
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