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jubilejní 10. ročník
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I.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Kdy:

2.8. – 4.8. 2019

Kde:

Velké Náměstí v Kroměříži

Příjezd:

v pátek do 18:00 viz. kapt. Ubytování
v sobotu na Velké Náměstí 8:30 do 9:30

Startovné:

1300Kč řidič / 1000Kč další člen posádky
(dítě od 6ti do 14let 400kč)
Detailní informace v kapt. Startovné

Ubytování:

Domov mládeže Střední škola hotelová a služeb,
Pavlákova 3942, Kroměříž. Zajištěno v PA i SO

Slavnostní večer:

Skleníky Květné zahrady v Kroměříži

Parkování:

Zajištěno na uzamčeném prostoru vedle ubytování

Určeno pro:

Historické auto + moto do r. v. 1945.
Dobové oblečení doporučeno

Počet kategorií:

4 základní po třech umístění + 15 jednotlivých

Počet posádek:

snížen na 60 max.

Registrace nutná předem:

II.

www.ceskyveteran.cz
registrace.ceskyveteran.cz

ZAJÍMAVOSTI O SRAZU

Protože se letos koná jubilejní 10. ročník toho srazu, pojali jsme akci poněkud
slavnostněji. Až do letošního roku se
vždy jednalo o sraz jednodenní, kdy celý
sraz probíhal prakticky pouze v sobotu.
Nyní nově začíná sraz již v pátek.
Posádky se začnou sjíždět v pátek
odpoledne. V podvečer seřadíme vozidla
na Velkém náměstí a za podpory diváků
vyrazí na krátkou večerní jízdu. Již tato
jízda bude započítána do bodového
ohodnocení posádek. Po příjezdu zpět

na ubytování bude pohodové posezení v prostorách ubytování s drobným
občerstvením. Sobotní den zahájíme nejdříve snídaní a pak výstavou vozů opět na
Velkém náměstí. Jako vždy bude start komentovaný, abychom diváky seznámili
s posádkami a jejich krásnými automobily a motocykly. Někde v polovině cesty
dáme dobrý oběd. Po trase posádky budou plnit pár rychlých ukolů. Bude
přichystané také drobné občerstvení. Jako vždy
nahlásíme všem starostům průjezdní časy vozidel a
doufáme, že tak diváci jako v předchozích letech
vytvoří po trati příjemnou atmosféru.
Po příjezdu zpět na ubytování a zaparkování vozů
bude krátké osobní volno. Je možné od 18:00
individuálně využít komentovanou prohlídku
Květné zahrady, která se nachází asi 5min chůze
od ubytování. Tam také
v 19:00 začne
v reprezentativních prostorách slavnostní večer s bohatým rautem.

Vyhlášení nejúspěšnějších posádek proběhne
v 20:00. K tomu všemu nám bude hrát skvělá
jazzová kapela. Nejdříve pěkně k poslechu a poté
třeba i k tanci.
Vzledem k vyjímečnému prostředí doplněné o
jazzovou kapelu vyžadujeme buď dobový oblek
nebo oblečení typu „smart casual“.

Zúčastnit se mohou všechny automobily, motocykly a užitková vozidla do roku
výroby 1945 (včetně) a velmi zřídka vozidla vybraná (schvaluje technická komise).
Abychom dokázali Vám věnovat maximální péči omezili jsme maximální počet
posádek na 60. Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel. Sraz je konaný ve
spolupráci s MěÚ pod záštitou starosty města Kroměříže.

Sraz je součástí seriálu výběrových akcí Poháru Federace

III. PŘEDPOKLADANÝ PROGRAM SOUTĚŽE
Pátek:
16:00 - 18:00
18:30 - 19:00
19:30
20:30
Sobota:
7:00 - 8:00
8:30 - 9:30
9:45
10:00 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30
11:30 - 15:00
16:30
17:00 - 17:30
18:00
19:00
20:00
Neděle:
od 8:00
do 10:00

IV.

příjezd, prezence a ubytování účastníků
večeře v prostorách ubytování
příjezd vozů na Velké náměstí
start do unikátní večerní jízdy
snídaně pro ubytované
příjezd vozidel na Velké nám.
výstava vozů (vozy ohraničeny kvůli bezpečnosti)
přivítání hostů
rozprava před jízdou
komentovaný start orientační jízdy
obědy, kafíčko
uzavření kontrolních stanovišť
dojezd na Domov mládeže (ubytování)
prohlídka Květné zahrady
zahájení slavnostního večera, večeře formou rautu
vyhlášení výsledků
kapela Event Jazz Trio, volná zábava
snídaně a odjezd domů
předání pokojů

ORIENTAČNÍ JÍZDA

Je vedena okresem Kroměříž a Uherské Hradiště. Její celková délka bude cca
100km. Soutěžní a dovednostní prvky probíhají v průjezdních stanovištích, které
jsou předem značeny.
Start do okruhu je z Velkého náměstí v Kroměříži v 10:30 hod.
Mapu trasy obdrží každý účastník při prezentaci.
Cestou bude zajištěno malé občerstvení.
Méně přehledné křižovatky budou osazeny směrovkami umožňující snadnější
orientaci a napoví vám směr jízdy.

V.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE A OCENĚNÍ

Jsou vyhlášeny čtyři kategorie, kde rozhodují získané body. V každé kategorii
vyhlašujeme 1., 2., 3. umístění:
1.
2.
3.
4.

Automobily české výroby
Automobily zahraniční výroby
Motocykly české výroby
Motocykly zahraniční výroby

Dále mohou ocenění získat posádky:
















Nejstarší řidič
Nejmladší řidič
Nejlepší dámská posádka (rozhodují získané body)
Nejstarší vozidlo
Nejstarší motocykl
Nejhezčí automobil v soutěži elegance
Nejhezčí motocykl v soutěži elegance
Cena sympatie
Nejlepší úroveň renovace auto
Nejlepší úroveň renovace moto
Nejzajímavější vůz
Nejzajímavější motocykl
Smolař srazu
Nejhezčí posádka v dobovém oblečení
Cena starosty města

Více informací naleznete v kapitole Vyhlášení výsledků + ocenění.

VI.

OBĚDY A OBČERSTVENÍ

Obědy budou servírovány mezi 11:30 a 15:00 s největší pravděpodobností formou
rautu.

VII. PŘÍJEZD NA SRAZ + PARKOVIŠTE PRO PŘEPRAVNÍ
VOZÍKY
Sobotní příjezd na Velké náměstí je možný pouze ulicí Prusinovského, kde budou
pořadatelé kontrolovat registrované posádky. Vjezd na plochu náměstí bude
umožněm pouze vozům s řádnou registrací a zaplaceným startovným. Organizátoři
Vás navedou na správné místo stání, prosíme, dbejte jejich pokynů.
Neregistrované vozy (tedy vozy přihlížejících) mohou parkovat pouze na placených
místech běžně vyhrazených pro ostatní silniční vozidla.
Přívěsné vozíky je možno bezplatně zaparkovat na parkovišti u Výstaviště
Kroměříž, K výstavišti 4069/8, Kroměříž

VIII. REGISTRACE
Registrace je nutná prostřednictvím internetu na našich klubových stránkách:
www.ceskyveteran.cz nebo přímo na registrace.ceskyveteran.cz
Uzávěrka přihlášek je 1.6.2019 nebo do naplnění kapacity

Registrace bude probíhat od 4.4. 2019 do 1.6. 2019 nebo do vyčerpání kapacit.
Na místě nebude již další registrace možná, bude probíhat pouze prezentace
a vyzvednutí všech dokumentů včetně startovního čísla a elektronické karty.
Nezapomeňte, že bude nutné dát zálohu 100Kč na bezkontaktní kartu na kterou se
zaznamenávají získané body. Záloha je při odevzdání karty po příjezdu k ubytování
vrácena.
Využijete prosím v předstihu registraci přes internet. Ve vlastním zájmu uveďte i
Vaše telefonní číslo. Použijeme ho pouze v případě nutnosti kontaktu během srazu.
Každá nová žádost o registraci bude potvrzena mailem o přijetí, během několika
dní obdržíte i potvrzení o úspěšné akceptaci přihlášky či případně odmítnutí.
Akceptujeme i zaslání přihlášky na adresu klubu uvedenou v kapitole kontaktní
informace.

IX.

STARTOVNÉ

Je stanoveno pro účastníky ve výši 1300Kč řidič / 1000Kč další člen posádky
nad 15let.
Dítě od 6 do 14 let platí startovné ve výši 400Kč.
Dítě do 6ti let má startovné zdarma.
Startovné zahrnuje:
- Páteční večeři (hlavní jídlo, pití)
- Páteční pivo při posezení
- Občerstvení po trace
- Sobotní dopolední kafe
- Sobotní oběd (polévka, hlavní jídlo, pití)
- Prohlídku Květné zahrady (individuálně)
- Vstup na slavností sobotní večer v prostorách Květné zahrady
- Večerní raut v prostorách Květné zahrady
- Večerní jazzovou kapelu
- Večerní pivo a víno
- Technické zabezpeční po trase
- Odtahovou asistenční službu
- Vyhotovení záběrů ze srazu v HD kvalitě i s použitím dronu
- Odvysílání záběrů na Sport 5
- Pamětní list
- V případě umístění pohár (celkem 29 cen)
- Drobný upomínkový dárek
Startovné prosíme zaplatit na základě mailem obdrženého potvrzení o
přijetí ze strany pořadatele, kde je uvedeno jak číslo účtu, tak
automaticky vygenerovaný variabilní symbol.
Zaplacením startovného účastníci potvrzují, že se seznámili s těmito propozicemi
srazu, berou na vědomí, že sraz a jízda se jede za plného silničního provozu. Řidiči
– účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Zaplacením
startovného prohlašují, že berou na vědomí svou účast na srazu výlučně na své
riziko, odpovídají za škody způsobené jiným účastníkům nebo třetím osobám.
Zároveň prohlašují, že nebudou po pořadateli uplatňovat žádnou úhradu za
utrpěné škody, mimo prokazatelně způsobené pořadatelem.
Startovné uhraďte nejpozději do 1.6. 2019
Startovné uhraďte prosím na účet Fio banky č.ú. 2800693828/2010, variabilní
symbol spolu s výší celkového startovného (případně včetně ubytování) Vám byl
vygenorován v potvrzující přihlášce. Své jméno a příjmení uveďte do zprávy pro
příjemce.
V případě zdůvodněné neúčasti Vám 50% částky odložíme jako zálohu na
startovné na další ročník a 50% vracíme ihned zpět.

X.

VÝHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Vyhlášení výsledků proběhne během sobotního slavnostního večera,
předpokládáme kolem 20:00.
Pokud vyhlášený účastník nebude osobně přítomen, cena připadne dalšímu
přítomnému v pořadí. Tímto pravidlem se chceme odvděčit loajálním účastníkům.
Celkem bude vyhlášeno a předáno minimálně 29 cen!

XI.

UBYTOVÁNÍ

Ubytování pořadatel zajištuje a připočítává se automaticky ke startovnému.
Účastník má možnost se ubytovat v pátek nebo jen v sobotu, ale i na oba dva dny.
(berte ovšem na vědomí, že v páteční večerní jízda se započítává do bodového
ohodnocení)
Počet lůžek bude automaticky vypočítán na základě vyplněného přihláškového
formuláře na našem webu.
Místo pro ubytování byl zvolen Domov mládeže Střední školy hotelové a
služeb Kroměříž.
Při ubytování nutno předložit občanský průkaz.
Cena ubytování je 400kč/osoba/noc se snídaní. (Děti do šesti let bez
nároku na lůzko a snídani zdarma). Součástí pokojů je i sociální zařízení.
Adresa: Pavlákova 3942, Kroměříž
Noční parkování vozidel zajišťujeme v rámci uzamknutých prostor hned vedle
ubytování.
V případě vyšších nároků na ubytování
si rezervaci účastník zajišťuje sám:
- La Fresca
- U Zlatého Kohouta
- Hotel Bouček
- Malý Val
- Octárna
- Černý Orel

doporučujeme tyto hotely a penziony, kde
http://www.lafresca.cz/
http://www.uzlatehokohouta.cz
http://www.hotelboucek.cz
http://www.malyval.cz
http://www.octarna.cz
http://www.cerny-orel.eu/

XII. MÉDIA
Během srazu bude pořizována jak fotodokumentace, tak i video pomocí dvou HD
kamer a nyní nově dronu. Následné fotografie se objeví na našich stránkách.

Z kamerových záznamů bude sestříhán dokumentární film, který bude sloužit
k prezentačním účelům klubu.
Každý účastník dodatečně obdrží informační mail, kde budou odkazy ke zhlédnutí
jak fotografií, tak finálního videa.
Samozřejmostí opět bude lokální medializace srazu za podpory Města Kroměříž a
rádia.

XIII. SPONZOŘI
Pro zájemce o podporu srazu nabízíme možnost umístění vaší reklamy v
distribuovaných propagačních materiálech. Sponzor má navíc možnost přihlásit
k účasti svou posádku, která se stane naším hostem a startovné neplatí.

XIV. KONTAKTNÍ INFORMACE
Pořadatel:

Veterán klub Kroměříž
Vejvanovského 374 /2
Kroměříž 76701
Tel: +420 777 883 304
Mail: info@ceskyveteran.cz

Ředitel soutěže:
Koordinátor soutěže:
Péče o jezdce:
Registrace:

Marek Kopeček tel. 777 883 304
Tomáš Barnet tel. 777 020 939
František Kudela tel. 777 633 666
Marek Mlčoch tel. 736 472 359
Alena Šulcová
Technická komise:
Marek Řezníček tel. 777 856 477
Petr Pochylý, Tomáš Grézl
Vedoucí tratě:
Anton Kavický tel. 774 427 748
Václav Dohnálek tel. 604 121 447
Robert Paravan tel. 603 829 173
Výsledkový rozhodčí:
Marian Vičík tel. 775 060 335
Foto:
Vratislav Krejčíř tel. 721 048 138
Video:
Jan Hrubeš tel. 773 453 119
Asistenční odtahová služba: Marek Řezníček tel. 777 856 477

XV. ZÁVĚREM
Vážená paní, Vážený pane,
je nám nesmírnou ctí, že jste se rozhodli našeho Kroměřížského srazu příznivců
historických vozidel zúčastnit. Přejeme Vám, aby Vaše překrásná vozidla zvládla
námi připravenou trať bez jakýchkoliv problémů, aby se vydařilo počasí, které by
Vám nesnížilo touhu získat některou z mnoha připravených cen. Pevně věříme, že
si budete moci u nás v klidu vychutnat sportovní, kulturní i společenské zážitky a
při Vašem návratu domů se budete těšit na další ročník naší soutěže Veteránem
nejen Kroměřížskem.
REALIZAČNÍ TÝM VKK

