
DOLNÍ  MORAVA 2019
soutěž automobilových a motocyklových veteránů.

Pořadatel: HORSKÝ RESORT Dolní Morava

Termín: Sobota 6. července 2019 v 8:30
Místo: Dolní Morava – areál parkoviště restaurace U Slona

Soutěž:  Automobilových a motocyklových veteránů, vyrobených do r. 1989, v „ Soutěžní jízdě za 
poznáním Králicka “, kdy soutěžící pojedou trasu Dolní  Morava – Horní Lipka – Králíky – Dolní a Horní 
Boříkovice – Hedeč - Dolní Morava a po cestě bude připraveno  několik stanovišť s plněním úkolů  
na trase. Hodnotit se budou výkony na jednotlivých stanovištích buď to dosažením bodů, nebo 
měřeného času. Pořadí bude stanoveno na základě úspěšnosti plněných úkolů.       

PŘIHLÁŠKY: do 4. července 2019 
Petr Bár 
- mobil: 603 882 764 
- e-mail: bar@dolnimorava.cz
- nebo na místě   

UBYTOVÁNÍ:  
v chatách Marcelka, Terezka, U Slona můžete objednat v přihlášce u  Petr Bára. Cena za 1 noc a lůžko 
620 Kč + zdarma parkování v podzemních monitorovaných garážích hotelu Vista. 

STARTOVNÉ: 
300 Kč, v ceně startovného je zahrnuta ranní káva s koláčem a oběd s nealkoholickým nápojem. 
Během registrace zdarma Birell pro všechny účastníky do vytočení zásob. 

CENY: 
Všichni účastníci soutěže obdrží účastnický list
 
 
AUTOMOBILOVÍ VETERÁNI – „SOUTĚŽNÍ JÍZDA ZA POZNÁNÍM KRÁLICKA“   
1. MÍSTO -  víkendový pobyt na hotelu Vista**** Dolní Morava  pro 2 osoby, na 2 noci včetně snídaně 

SOUTĚŽÍCÍ NA 2. MÍSTĚ Dárkový poukaz na rodinné vstupné na Stezku v oblacích 

SOUTĚŽÍCÍ NA 3. MÍSTĚ Vstup do wellness  hotelu Vista**** pro dvě osoby 

SOUTĚŽÍCÍ NA 2. - 6. MÍSTĚ obdrží věcné ceny a diplomy
 

VI. Veterán sraz



MOTOCYKLOVÍ VETERÁN – „ SOUTĚŽNÍ JÍZDA ZA POZNÁNÍM KRÁLICKA“ 
1. MÍSTO - víkendový pobyt na horské chatě dle výběru na Dolní Moravě pro 2 osoby , na 2 noci včetně snídaně

SOUTĚŽÍCÍ NA 2. MÍSTĚ Dárkový poukaz na rodinné vstupné na Stezku v oblacích

SOUTĚŽÍCÍ NA 3. MÍSTĚ Vstup do wellness hotelu Vista**** pro dvě osoby

SOUTĚŽÍCÍ NA 2. - 6. MÍSTĚ obdrží věcné ceny a diplomy

JÍZDA ZRUČNOSTI AUTOMOBILOVÝCH A MOTOCYKLOVÝCH VETERÁNŮ 

1. MÍSTO – Rodinné vstupné na Stezku v oblacích 

2. MÍSTO – Rodinné vstupné do dětských parků 

3. MÍSTO – 5 jízd na bobové dráze 

BUDOU VYHODNOCENI A ODMĚNĚNI:
- nejvzdálenější účastník
- nejstarší účastník
- nejpěknější historický automobil
- nejpěknější historický motocykl
- nejstylovější oblečení

Ředitel soutěže: Petr Bár v.r.
Vedoucí tratí: Petr Bár   
Hlavní rozhodčí: Zdenek Baďura v.r.
Organizační vedoucí: Petr Bár
Vedoucí prezentace: Lucie Bulová 
Vedoucí soutěžních stanovišť: Lukáš Soukup   
Vedoucí výpočetní skupiny: Michal Gebauer    

ČASOVÝ POŘAD:
8:30 – 9:30 - prezentace a ranní káva, výstava vozidel

9:45 – 10:00 - oficiální zahájení

10:00 – 13:00   - start hlavního závodu „Soutěžní jízda za poznáním Králicka“

12:00 – 14:00  - oběd a výstava vozidel

14:00 – 15:00 - jízda zručnosti historických motocyklů a automobilů

15:30 - vyhlášení vítězů a předání cen a pohárů 

14:00 – 17:00 - živá hudba v podání kapely Fleksible 

Ředitel soutěže:    Hlavní rozhodčí:


