Tatra klub Brno v AČR Vás zve
v sobotu 12. června 2021
do Blanska a Moravského krasu
na

XLI. ročník soutěže

VETERAN TOUR MACOCHA 2021
http://macocha.tatraklubbrno.cz

memoriál manželů Řezníčkových
Vážení veteránisté a příznivci historických vozidel,

na prahu 20. let 21. století čelíme situaci, která je za téměř padesátiletou historii akce Veteran tour Macocha naprosto
nová. Loňský ročník proběhl pro četná omezení společnosti, znemožňující komplexní přípravu a organizaci, jen jako
vyjížďka. Tím jsme se symbolicky čtyřicátým ročníkem vrátili ke kořenům prvních ročníků. Letos se i přes možná ještě
horší zimu a jaro pokusíme uspořádat soutěž, jak se na Veteran tour Macocha sluší. Zdá se, že i letos bude omezeno
setkávání v interiérech a provoz restaurací, přesto ale nechceme dlouholetou tradici opustit. Chceme proto zachovat
dvouetapovou orientační soutěž půvabnou krajinou Moravského krasu se startem z Blanska, polední přestávkou u
Horního můstku propasti Macocha a dojezdem do cíle u Skalního mlýna. Letos bude změna v místě startu, která není ani
tak způsobena pandemickou situací, jako spíše masivní stavební činností v centru Blanska. Budeme tedy začínat na
blanenském sportovním ostrově u zimního stadionu. Další drobná změna nás čeká na konci dne. Pro vyhlášení výsledků
využijeme Dům přírody Moravského krasu u Skalního mlýna.
Soutěž Veteran tour Macocha patří mezi ten pomalu mizející druh soutěží, kde nestačí jen se držet vozidla před Vámi
nebo šipek u cesty a pokynů pořadatelů. Je třeba číst itinerář, dívat se kolem sebe s otevřenýma očima. Tak si soutěž může
užít nejen řidič, ale celá posádka. Slýcháme názor, že tento druh veteránské akce je již nemoderní a přežitý. My ovšem
stále cítíme, že v tom, co v uplynulých dekádách v našem klubu vzniklo, je mnoho dobrého a promyšleného, co se vyplatí
užívat a přinese radost 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 12. června 2021 do Blanska.
pořadatelé Veteran Tour Macocha 2021
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Posádka:
Řidič:

…………………………………... dat. nar.:

………………... adresa:

........................................ PSČ: ............ Tel.:

..............

........................ adresa:

........................................ PSČ: ............ Tel.:

..............

jméno a příjmení

Spolujezdec: ...................................... dat. nar.:
jméno a příjmení

Člen klubu:

.................................................................... adresa:

E-mail:

....................................................................................

Vozidlo:

.....................................................................................................................

Variabilní symbol v případě bezhotovostní platby: ...............................................................

MOTO – AUTO – UŽITKOVÉ VOZIDLO (nehodící se škrtněte)

Značka – Typ:

…………………………………..

Max. rychlost:

…………………

Prosím, obraťte

km / h

rok výr.:

....................

karoserie – typ:

obsah ccm:

........................

........................................... RZ / SPZ:

....................................................

Předběžný program VETERAN TOUR MACOCHA 2021 – Memoriálu manželů Řezníčkových
Pátek 11. 6. 2021
18:00 – 20:00

Prezentace – Vestibul zimního stadionu, Mlýnská 624/17, Blansko.

Sobota 12. 6. 2021
07:00 – 08:30

Prezentace účastníků a přejímka vozidel – Vestibul zimního stadionu, Mlýnská 624/17, Blansko.

09:00 – 10:00

Přivítání účastníků, zahájení, rozprava – Vestibul zimního stadionu, Mlýnská 624/17, Blansko.

10:00

Start soutěže Veteran Tour Macocha 2021.

12:00 – 13:30

Polední přestávka u Chaty Macocha (u horního můstku propasti).

16:00 – 17:00

Dojezdy do cíle – Skalní mlýn.

do 18:00

Vyvěšení předběžných výsledků.

18:30 – 19:00

Vyhlášení výsledků a předání cen – Dům přírody Moravského krasu, Punkevní žleb 80.

Soutěž má charakter orientační jízdy, která v sobě zahrnuje několik dalších soutěžních prvků, jako je například
zkouška zručnosti, zkouška akcelerace a brzdění atd. Soutěž je pořádána podle Národních sportovních řádů
historických vozidel AVCC AČR. Pořadatelem soutěže je Tatra klub Brno v AČR, Vranov 227, PSČ 664 32.
Zúčastnit se můžete s historickými vozidly tříd A až G, tj. motocykly a automobily vyrobené před 1. 1. 1991. Soutěže
se mohou účastnit též vozidla značky Tatra vyrobená po tomto datu. Účast s vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5
tuny není z důvodů charakteru trati a organizačních omezení možná.
Přihlášky řádně vyplněné (obě strany!) zasílejte na adresu: Richard Růžička, Pražská 198/64, 642 00 Brno nebo
naskenovanou na e-mail ruzicka@tatraklubbrno.cz. Uzávěrka přihlášek je 4. června 2021.
Ubytování je individuální – účastník si zajišťuje a hradí sám.
Stravování bude organizováno podle aktuální situace a platných opatření. Bude-li hromadně zajištěn oběd, bude
možné si jej předplatit hotovostní platbou při prezentaci v pátek 11. 6. nebo v sobotu 12. 6. ráno.
Poplatky činí 500 Kč startovné za vozidlo, vozidla do roku výroby 1945 včetně jsou od startovného osvobozena.
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 30. 5. 2021.
Platby uskutečněné po tomto datu nelze při prezentaci ověřit. Je také možno zaplatit hotově při prezentaci.
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Prohlášení:
Jsem si vědom(a), že se účastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budu dodržovat platná protiepidemická opatření a
řídit se platnými nařízeními, sportovním řádem, propozicemi a pokyny pořadatelů. V případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla
nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Jsem si vědom(a), že pokud se k prezentaci do soutěže dostavím později než do 8:30 v sobotu
12. 6. 2021, nebudu se moci soutěže zúčastnit.

.............................................................................................................
Datum, podpis účastníka

Vyplněnou pozvánku zašlete na adresu: Richard Růžička, Pražská 198/64, 64200 BRNO
nebo e-m ail em na ruzicka@tatraklubb rno.cz

