Automoto klub - SDF Dulov
Člen asociácie historických vozidiel SR
organizátor

VII. ro∏níka

VETERÁN RALLYE
Lednické Rovne-Dulov
21.09.2013
Sponzori podujatia:

Ďakujeme našim sponzorom
Kontakt: Miloš Figúr
mobil : 0903468290
e-mail : mfigur@fimad.sk

Charakteristika podujatia:
Ide o jednodňové stretnutie milovníkov historických vozidiel a propagačnú jazdu s plnením
súťažných úloh. Štart 7. ročníka Veterán Rallye bude v malebnom mestečku Lednické Rovne,
známom výrobou skla a pekným kaštieľom. Trasa tohto ročníka bude prechádzať mestečkami
stredného Považia, ktoré lemujú pravú a ľavú stranu povodia rieky Váh. Vyhlásením výsledkov
spoločne ukončíme siedmy ročník veterán rallye v Dulove a budeme sa tešiť na ďalší. Podujatia sa
môžu zúčastniť vozidlá vyrobené do roku 1980. Dĺžka trate do 120km. Jazdí sa podľa itinerára.
Týmto Vás všetkých vítam na 7.ročníku Veterán Rallye.

Dušan Šudík
predseda AMK- SDF Dulov

Hodnotenie
Každý účastník zrazu obdrží od usporiadateľov praktický, upomienkový dar a samozrejme na
víťazov jednotlivých disciplín čakajú hodnotné ceny.
Účastníci sa jazdy na historických vozidlách zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. Vozidlá musia
mať platné EČ, zaplatenú zákonnú poistku a musia spĺňať podmienky pre jazdu na verejných
komunikáciách.

Vklad:
Jazdci - 10Eur
Spolujazdci - 10Eur

Usporiadateľ hradí z vkladu a zaistí:
Obed a občerstvenie na trati
Ceny a poháre pre víťazov

Organizačný výbor
Riaditeľ: Miloš Figúr
Hospodár: Lenka Figúrová
Vedúci trate: Marián Faturík
Rozhodca: Michal Mojto, Marián Belko

• Zraz, raňajky, štart Lednické Rovne 7:00-9:00

• Rozprava 9:00-9:15
• 1. Etapa: Propagačná jazda (28km) 9:15-10:30

Lednické Rovne – Dolná Breznica - Lednica – Horovce
– Tuchyňa – Mikušovce – Červený Kameň
• Zastávka Červený Kameň 10:30-11:30
• (občerstvenie, súťaže)

• 2. Etapa: Propagačná jazda (14,0km) 11:30-12:00

Červený Kameň –Tuchyňa – Pruské – Slávnica
• Obed - letisko Slávnica 12:00-14:00
• (výstava vozidiel, program, súťaže, vyhliadkové lety)

• 3. Etapa: Propagačná jazda (26,0km) 14:00-14:45

Slávnica – Nemšová – Nová Dubnica – Malý Kolačín
– Dubnica nad Váhom – Ilava – Košeca
• Zastávka Košeca - futbalové ihrisko 14:45-15:45
• (občerstvenie, súťaže, program)

• 4. Etapa: Propagačná jazda (11km) 15:45-16:00

Košeca – Ilava – Pruské – Dulov
• Cieľová zastávka Dulov 16:00-17:00
• (súťaže, občerstvenie)
• Vyhlásenie výsledkov, ukončenie 17:00

