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							Než	vypustíme	vodu	z	chladiče	
															Vzpomínková	jízda	Jaroslava	Šíra	2019	

Propozice	pro	účastníky	jízdy	historických	vozidel	
Pořadatel: Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem  

Datum: 5. října 2019 

Místo prezence, technické přejímky a administrativní přejímky:  

 Safari kemp, ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029, Dvůr Králové n. L. 
7:00 – 9:00 

Místo startu: Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. Masaryka (hlavní náměstí) 
 10:00 

Jízda historických vozidel (HV) se jede za běžného silničního provozu po místních komunikacích města Dvora 
Králové nad Labem a blízkého okolí. Každý účastník zodpovídá za technický stav vozidla a jeho používání 
v silničním provozu.  

Trasa jízdy HV v délce cca 100 km (vozidla do r. v. 1945 a side), resp. 130 km (vozidla do r. v. 1970), je vedena 
itinerářem s mapou, na kterém jsou vyznačeny kontrolní body s popisem. Každý řidič musí projet všemi 
kontrolními body. Na kontrolních místech budou plněny úkoly z historie motorismu. Podrobněji bude vysvětleno 
při rozpravě. 

Prezence	a	přejímka	vozidel	
Místo technické a administrativní přejímky pro jízdu HV „Než vypustíme vodu z chladiče“ je v Safari kempu, ZOO 
Dvůr Králové, Štefánikova 1029, Dvůr Králové n. L. v čase od 7:00 do 8:30. Pořadatel si vyhrazuje právo 
nepřijmout vozidlo, které neodpovídá technickému stavu (např. nadměrný únik oleje) nebo svým vzhledem 
neodpovídá kritériím pro historická vozidla a kritériím přejímky vozidla k jízdě HV a to na místě samém. 

Doprovodná a vlečná vozidla budou zaparkována na parkovišti ZOO Dvůr Králové. 

Po skončení technické a administrativní přejímky odjede účastník s historickým vozidlem na místo startu jízdy HV 
na náměstí T. G. Masaryka, kde vystaví své vozidlo dle pokynů pořadatele. Vozidla, která neprojdou technickou 
a administrativní přejímkou nebudou na náměstí T. G. Masaryka vpuštěna. 

Startovné	
Vklad startovného: 

Vozidla do r. v. 1930 včetně (třídy FIVA: A, B, C)  0,- Kč 
Vozidla od r. v. 1931 konstrukčně do r. 1945 (třídy FIVA: D)  400,- Kč 
Vozidla od r. v. 1946 do r. v. 1970 (třídy FIVA: E, F)  600,- Kč 

Každá	posádka	obdrží:	
  1x upomínkovou plaketu 
  občerstvení na náměstí T. G. Masaryka před startem 
  1x příspěvek na oběd v ZOO Dvůr Králové 
  vstup do ZOO Dvůr Králové 
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Kategorie	
Vozidla jsou rozdělena do 4 kategorií, pořadatel si vyhrazuje právo kategorie sloučit, rozšířit nebo zrušit. 
Maximální počet vozidel v kategorii je 25, popř. 50 vozidel celkově pro kategorie M1 a A1 konstrukčně do r. 1945 
a 50 vozidel celkově pro kategorie M2 a A2 r. v. 1946 – 1970.  

Motocykly a motocykly s postranním vozíkem (sidecar) 

o M1: konstrukčně do roku 1945 (třídy FIVA: A, B, C, D) 
o M2: 1946 – 1970 (třídy FIVA: E, F) – přednostně čtyřtaktní motocykly, zajímavá mladší vozidla jen 

po předchozí domluvě s pořadatelem 

Automobily 

o A1: konstrukčně do roku 1945 (třídy FIVA: A, B, C, D) 
o A2: 1946 – 1970 (třídy FIVA: E, F) – zajímavá mladší vozidla jen po předchozí domluvě 

s pořadatelem 

Přihlášky	
Přihláška na jízdu HV „Než vypustíme vodu z chladiče“ jakož i propozice jsou dostupné v elektronické podobě 
na webových stránkách VCC Dvůr Králové n. L. (www.vcc.cz).  

Vozidla do jízdy HV budou zařazena na základě zpětného potvrzení předem zaslané a řádně vyplněné přihlášky 
spolu s aktuálním fotem vozidla, které bude použito do startovní listiny. Zařazené posádky a vozidla do jízdy HV 
budou zveřejněna na webových stránkách VCC Dvůr Králové n. L. (www.vcc.cz). Pořadatel si vyhrazuje právo 
výběru vozidel. 

Uzávěrka přihlášek: 29. září 2019.  

Potvrzení přihlášek: od 2. října 2019. 

POZOR! Počet posádek je striktně omezen na maximálně 100. Bez řádně zaslané přihlášky v termínu nebudou 
posádky se svými vozidly do jízdy vpuštěny! Nepřihlášené posádky budou posílány domů. Bohužel, 
po předchozích zkušenostech musíme přistoupit k tomuto opatření. 

Ostatní	
Start jízdy HV: náměstí T. G. Masaryka, výjezd od nejstarších vozidel po nejnovější dle kategorií A1, M1, M2 a A2, 
kde bude možno využít občerstvení pro posádky vozidel 

Start prvního vozidla: v 10:00, čas na projetí tratě cca 4 hodiny 

Příjezd posledního vozidla do cíle: cca ve 14:00 – 15:00 (nejpozději do 15:30, po tomto termínu nebudou posádky 
klasifikovány) – po dojezdu možno využít příspěvek na oběd v ZOO v restauraci U Lemura a využít návštěvu ZOO 

Cíl jízdy HV: Safari kemp, ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029 (místo přejímky) 

Hodnocení: vyhodnocení jednotlivých kategorií + další ceny (nejstarší vozidlo, nejvzdálenější účastník, původní 
stav, elegance atd.) 

Ceny: přední místa v kategoriích obdrží ceny a všechna vozidla obdrží upomínkové předměty. Absolutní vítěz 
obdrží na 1 rok putovní cenu maketu chladiče. 

Pořadatel si vyhrazuje možnost změnit propozice podle konkrétní situace. Protesty účastníků proti organizaci 
a hodnocení se nepřipouští. 

Každý účastník se účastní na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené svým chováním. V případě 
jakékoliv poruchy či poškození vozidla nebude uplatňovat náhradu po pořadateli. 

Kontakt		
info@vcc.cz VCC Dvůr Králové nad Labem, Tyršova 557, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 
www.vcc.cz Pavel Šimek, tel.: 731 456 544, Dušan Erlebach, tel.: 604 876 122 


