
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY POHÁRU HISTORICKÝCH VOZIDEL  AVCC  AČR

                      
  ČESKÝ VETERAN KLUB AČR  pořádá orientační jízdu historických vozidel

              16.6. 2018
                         s názvem

VETERÁNI pod KŘEMEŠNÍKEM
      
          Zveme všechny příznivce orientační jízdy historických vozidel na soutěž zařazenou do
 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY POHÁRU  HISTORICKÝCH VOZIDEL  AVCC  AČR.
       Najdete nás mezi Pelhřimovem a  Horní Cerekví, odkud budeme startovat i dojíždět do cíle       
v penzionu Hánův mlýn.

Program :  
                 8.00-  9.30     Příjem vozidel Hánův mlýn- snídaně
                 9.45-              Rozprava s účastníky 
               10.00               Start do 1.etapy
               11.30-12.30     Oběd v motorestu na Kozlově
               12.30                Start do 2.etapy
               13.00               Příjezd do města Žirovnice kde proběhne prohlídka zámku nebo pivovaru
                                        a soutěž Elegance
               15.00-16.00     Příjezd do cíle Hánův mlýn
               16.30-17.00     Vyhlášení výsledků a předání cen-svačina
                                                                                                
    

Nově také zařazená soutěž:Dámská posádka (stačí pouze řidička)
Základní informace a přihlášky on-line : www. czveteranklub.cz

            Informace : ředitel soutěže Milan Kovář, tel.  737269075  

Občerstvení je součástí startovného snídaně,oběd a odpolední svačina.
V ceně startovného je také i prohlídka zámku nebo muzea v Žirovnici.

Každý účastník dostává Pamětní medaili a samolepku soutěže,

 Startovné:
 předem přihlášení 250,- Kč,   v den soutěže 300 Kč,    spolujezdec 100,-Kč

    Možnost ubytování v místě startu a cíle v penzionu  Hánův mlýn na  E-mail:jindra.hana@centrum.cz
nebo tel. čísle  608602482. Krásné ubytování na Vysočině ve třech plně vybavených apartmánech pro
  milovníky klidu a romantiky. V okolí mlýna naleznete krásnou přírodu a spoustu míst pro výlety !
. 
        Soutěž je otevřena pro všechny majitele  historických vozidel do roku výroby 1988 !
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