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Setkání	a	jízda	historických	vozidel	
k	40.	výročí	založení	VCC	Dvůr	Králové	n.	L.	

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

Datum: 15. – 17. června 2018 

Místo prezence, technické přejímky a administrativní přejímky:  

Safari kemp, ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029, Dvůr Králové n. L. 
pátek 15. června 7:00 – 9:00 

Akce je určena výhradně pro pozvané účastníky s historickými vozidly (moto, auto) do roku výroby 1945.  

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 180 km (rozděleno do dvou dnů) je vedena itinerářem s mapou, na kterém jsou 
vyznačeny zastávky na oběd, občerstvení apod. Podrobněji bude vysvětleno při rozpravě. 

Prezence	a	přejímka	vozidel	
Místo technické a administrativní přejímky pro jízdu HV je v Safari kempu, ZOO Dvůr Králové, Štefánikova 1029, 
Dvůr Králové n. L. v pátek 15. června 7:00 – 9:00. 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout vozidlo, které neodpovídá technickému stavu nebo svým vzhledem 
neodpovídá kritériím pro historická vozidla a kritériím přejímky vozidla k jízdě HV a to i na místě samém. 

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

Startovné	
Startovné je zdarma, akce je určena výhradně pro pozvané účastníky s historickými vozidly (moto, auto) do 
roku výroby 1945. 

Pro	každou	posádku	je	připraveno:	
- 1x upomínková plaketa 
- společenský večer 
- 2x příspěvek na oběd v rámci jízdy (pátek, sobota) 
- 2x odpolední káva v rámci jízdy (pátek, sobota) 
- 2x příspěvek na večeři (pátek, sobota) 
- Jízda safari busem na noční safari 
- vstup do ZOO Dvůr Králové 

Kategorie	
Vozidla jsou rozdělena do 2 kategorií: 

Motocykly a motocykly s postranním vozíkem (sidecar) do roku 1945 (třídy FIVA A, B, C, D) 

Automobily do roku výroby 1945 (třídy FIVA A, B, C, D) 
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Podpořeno městem Dvůr Králové nad Labem. 
Podpořeno městy Trutnov a Náchod. 
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Přihlášky	
Přihláška k účasti na akci 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. 
Zařazené posádky a vozidla do jízdy HV budou zveřejněny na webových stránkách VCC Dvůr Králové n. L. 
(www.vcc.cz). Pořadatel si vyhrazuje právo výběru vozidel. 

Uzávěrka přihlášek: 6. června 2018.  

Potvrzení přihlášek: průběžně do 10. června 2018. 

POZOR! Bez řádně zaslané přihlášky v termínu nebudou posádky se svými vozidly do jízdy vpuštěny!  

Ubytování	
Ubytování si každý účastník zajišťuje individuálně na vlastní náklady. Ubytování v rámci areálu Safari Park Resortu 
– hotel, kemp (po předběžných rezervacích), případně jiné individuální. 

Program,	časový	harmonogram	

Pátek 15. června 2018 

7:00 – 9:00 prezence 
9:00 – 18:00 1. den jízdy (v rámci jízdy výstava vozidel na náměstí v Trutnově s obědem, odpolední káva na 

Zvičině) 
21:00  noční safari (prohlídka safari busem) 

Sobota 16. června 2018 

8:00 – 9:00 výstava vozidel na náměstí TGM ve Dvoře Králové n. L. 
9:00 – 18:00 2. den jízdy (v rámci jízdy výstava vozidel na náměstí v Náchodě s obědem, zastávka na kávu 

v hospitálu Kuks) 
20:00 společenský večer 

Neděle 17. června 20218 

Odjezd účastníků domů. 

Parkování doprovodných a historických vozidel: 

Parkování je zajištěno pořadatelem na vyhrazeném parkovišti Safari kempu, motocykly v uzavřeném stanu. 
V nočních hodinách bude parkoviště hlídáno ostrahou. 

Ostatní	
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 Aleš Pařík, tel.: 737 249 566 

 

  


