Nebudou-li v objemové kategorii alespoň 3 účastníci, bude účastník
zařazen do nejbližší vyšší kategorie.

za této situace poplatky zašleme zpět. V případě uskutečnění akce
a případné neúčasti přihlášeného není možné poplatek vracet.

ČASOMÍRA
Lépe organizovaná průjezdová časomíra.

27.4.2014 HistoCup
Pořadatele nám vyhradili 2x půlhodinu v rámci závodního víkendu
rakouských klasiků, akce je určena pro vozy s integrovaným nebo
montovaným vnitřním rámem, prototypy a formulové vozy, bude
možné přijet na okruh již v sobotu. Registrujte se na kontaktech níže.

POVINNÉ VYBAVENÍ JEZDCE
Kombinéza, helma, rukavice, obuv – vše může mít prošlou homologaci.
POVINNÉ VYBAVENÍ VOZU
Rám (závodní vozy), bezpečnostní pásy, sedačka, obrysová světla, alespoň
jedno funkční brzdové světlo, viditelně označené přední a zadní tažné oko
(pro případ nutného rychlého odtahu z dráhy.

9.SETKÁNÍ
MAJITELŮ
KLASICKYCH
ZÁVODNÍCH
AUTOMOBILŮ
KDY: 6.4.2014
KDE: Automotodrom Brno
Vážení přátelé,
máme pro Vás samé novinky, na oslavu pátého roku našeho
okruhového setkávání:
3x25 MINUT
Budeme jezdit o jednu půlhodinu déle.
KATEGORIE
Registrované vozy rozdělíme do kategorií:
Historické závodní a sportovní automobily
do 1000 ccm
do 1300 ccm
do 2000 ccm
do 3000 ccm
nad 3000 ccm
Formulové vozy a sportovní prototypy (bez rozdílu objemu)
Děkujeme za podporu společnostem:

FOTO&VIDEO
Galerii z minulých akcí najdete na adrese:
http://www.fordever.cz/crcm/crcm.html a www.accbrno.cz.

TECHNICKÁ PŘEJÍMKA
Kontrola vozidel na výše uvedené proběhne co nejdříve po Vašem příjezdu.
OBECNÁ INFORMACE
Máme k dispozici vyhrazenou plochu parkoviště, tzv.“náměstí“, na výstavu
a manipulační parkoviště. V časech jízd je dráha rezervována jen pro nás.
Na sraz jsou zvány konkrétní osoby, akci neprezentujeme veřejně. Setkání
probíhá na okruhu současně s tuningovým dnem.
ORGANIZAČNÍ POKYNY
Příjezd do areálu AMD – na vjezdu do PADDOCKU budete vybaveni
vjezdovou nálepkou a navigováni na plochu. V případě opožděného příjezdu
nás informujte na telefonních číslech níže.
ORGANIZAČNÍ PROGRAM 6.4.2014
Od 07:00
příjezd do areálu AMD
09:00
vozidla účastníků složena na ploše, tech. přejímka
10:00
rozprava s jezdci
10:30 – 10:55
1.jízda
11:30 – 12:30
oběd
12:00 – 12:25
2.jízda
14:30 – 14:55
3.jízda
15:30
vyhlášení výsledků, společná fotografie
ZÁZEMÍ
Pro případ nepřízně počasí bude k dispozici velký stan včetně plynového
vyhřívání, občerstvení a teplé nápoje. Bude dostatek prostoru pro vlastní
stany a zázemí.
REGISTRACE
Na www.fordever.cz/registrace/registrace.html je připraven
registrační formulář. Registrujte se, prosíme, co nejdříve, ale
nejpozději do 30.3.2014. Máte-li problémy s vyplněním formuláře
na internetu, zavolejte nám na telefonní čísla níže, nebo vyplňte ručně
přiloženou přihlášku, tu oskenujte a pošlete na e-mail:
karel.kostron@gmail.com.
Těšíme se na setkání s Vámi, za pořadatele
Od účastníků setkání vybíráme poplatek 1.500,- Kč za vozidlo, což je
nezbytné vzhledem k nákladům za pronájem plochy a dráhy. Číslo účtu pro
úhradu převodem je 2145817379/0800. Poplatek uhraďte rovněž předem
v termínu pro registraci, daňový doklad obdržíte při registraci na okruhu.
Výše poplatku je stanovena při předpokládáném počtu 25-ti účastníků.
V případě nižšího počtu přihlášených není možné akci uskutečnit,

Vladimír Jokl

Karel Kostroň

Auto Classic Club Brno
www.accbrno.cz
tel.: 602 740 907
e-mail:info@accbrno.cz

Fordever Club Brno
www.fordever.cz
tel.: 739 408 379
e-mail:karel.kostron@gmail.com

Pořadatelé:

Spolupořadatel:

