Vážení členové klubu historických vozidel,
Srdečně Vás zveme na 1. ročník klubového setkání, na
automobilové orientačně dovednostní soutěži:
MLADOBOLESLAVSKÁ VETERÁNSKÁ JÍZDA

Typ nebo rok výroby vozu není nijak omezen.
Vezměte členy rodiny nebo Vaše přátelé
a přijeďte se bavit

Sobota 16. Července 2022
Sraz do 11:00 h

Parkoviště u Muzea Škoda Auto
Café restaurant Václav
Tř. Václava Klementa
Mladá Boleslav

POPIS SOUTĚŽE
Klub historických vozidel Mladá Boleslav se rozhodl uspořádat pro své členy společenskou akci
MLADOBOLESLAVSKÁ VETERÁNSKÁ JÍZDA

Jedná se o automobilovou orientačně dovednostní soutěž, kde Vy se svým navigátorem budete tvořit
posádku.
Všechny posádky jedou vlastním vozem předem neznámou trasu a na cestě plní různé disciplíny.
Každý účastník si bude moci na vlastní kůži vyzkoušet atmosféru orientačně dovednostní soutěže, se
kterými je možné se setkat na různých veteránských akcích.
Místa disciplín a trasa budou vedeny v okolí Mladé Boleslavi. MLADOBOLESLAVSKÁ VETERÁNSKÁ
JÍZDA se jede na běžných komunikacích a je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Délka trasy
je přibližně 60 km. Při soutěži je povoleno použití chytrého telefonu, navigace nebo mapy.
Disciplíny, které budete na trase plnit jsou nenáročné a může je plnit každý člen posádky. Budete luštit
různé šifry nebo úkoly, které Vás dovedou na další zajímavé místo, s dalším úkolem. V cílovém místě,
které je zatím tajné, čeká všechny dobré občerstvení, kulturní program, a vyhlášení výsledků.
Vítězem se stává každý, kdo dojede bez úhony a s dobrou náladou do cíle.
Soutěžit se bude v těchto disciplínách:
1. Putovní pohár: MLADOBOLESLAVSKÉ VETERÁNSKÉ JÍZDY: podle nejvyššího počtu bodů
2. Nejstarší vůz: podle roku výroby
3. Soutěž elegance: podle výběru poroty. Hodnotit se bude vůz i dobové oblečení posádky
4. Za účast: každá posádka obdrží památku na účast v prvním klubovém setkání

ČASOVÝ PROGRAM
10:00 – 11:00
11:30
12:00
12:00 – 16:00
16:00
17:00

sraz a zápis posádek v Café restaurant Václav
rozprava - instrukce k soutěži
hromadný start všech posádek
plnění úkolů na trase a dojezd posádek do cílového místa
občerstvení, prohlídka historických vozidel, doprovodný program
vyhlášení výsledků, předání cen

Akce je pro členy klubu i jejich posádku zdarma.
Prosíme Vás o potvrzení účasti a počtu osob nejpozději do 10.
Července
Budeme se těšit na Vaši účast, Váš výbor klubu
Pakosta Ladislav, Vomáčka Pavel, Macoun Josef, Kopecký Michal, Bulíř Martin

