MUZEUM TECHNIKY
SOKOLOV
Husovy Sady 3028/101, Sokolov 356 05
Jiří Zubko +420 725 295 491
www.muzeum-techniky.cz
jiri.zubko@volny.cz

2.–4.8.2019

Pořádá
Za podpory Veteran Car Clubu Karlovy Vary
1. ROČNÍK

1.SOKOLOVSKÁ SOUTĚŽ
ELEGANCE HISTORICKÝCH
VOZIDEL

Program
(změna programu vyhrazena)
Pátek 2. srpna
16:00 – 20:00

přejímka vozidel, zápis startujících a zaparkování vleků a historických
vozidel
(Staré Náměstí Sokolov, budova bývalého Kláštera Kapucínů)

16:00 – 21:00

Ubytování a večeře v Parkhotelu Sokolov (popř v penzionu)
Možnost využití krytého bazénu, tobogánu, sauny, páry a masáže.
Masáž nutno předem objednat.

Sobota 3. srpna
07:00 – 08:00
07:30 – 08:20
08:30
09:30 – 12:00
12:05
13:00 – 14:25
14:30
14:45 – 15:45
15:50
16:00 – 19:00
19:10
19:30 – 00:00

Snídaně pro ubytované v místě ubytování
Přejímka vozidel pro neubytované
Odjezd směr Kyselka (Staré náměstí Sokolov)
Prohlídka Dům vláčků a Lázní Kyselka, svačina
Odjezd směr Sokolov
Oběd MDK Sokolov Nové náměstí
Odjezd směr Loket
Loket náměstí svačina
Odjezd směr Sokolov Staré náměstí
Soutěž Elegance – Staré náměstí Sokolov
Prohlídka Sokolovského zámečku a Muzeum Techniky
Vyhlášení výsledků soutěže Elegance a předání cen vítězům
Staré náměstí
Parkhotel Sokolov pro ubytované + přihlášené
večeře, společenský večer s živou hudbou
a vystoupení břišních tanečnic

Neděle 4. srpna
07:00 – 09:00 Snídaně pro ubytované v místě ubytování
09:30
Odjezd směr Královské Poříčí Statek Bernard
09:45 – 12:00
Prohlídka „naučné stezky Ohře“
Soutěž – splň 3 úkoly
12:00 – 13:00 Oběd – Statek Bernard
13:00 – 13:15 Vyhodnocení Soutěže „splň 3 úkoly“
A ukončení Soutěže elegance

Vážení přátelé motorismu a historických vozidel,

Srdečně Vás zveme na 1. ročník Sokolovské soutěže elegance historických vozidel
spojené s výlety po Karlovarském Kraji. Soutěž pořádá Muzeum Techniky Sokolov za
podpory Veteran Car Clubu Karlovy Vary v AČR ve dnech 2. – 4. 8. 2019.
Organizační výbor:
Ředitel a hlavní
pořadatel
Asistent
Asistent pro DE

Jiří ZUBKO
Jiří KOČÍ
Petr KUKRECHT

tel. 725 295 491
tel. 730 129 213
tel. 777 277 199

Účast
Účast v soutěži je možná na základě přihlášky zaslané do 30. 4. 2019 následně potvrzené
pořadatelem, který si vyhrazuje právo výběru vozidel. Jízdy se mohou účastnit automobily a motocykly
do roku výroby 1988 včetně. Při větším počtu přihlášených, mají přednost vozidla do roku výroby 1950.
Maximální počet startujících je 80 vozidel (automobily a motocykly dohromady). Do soutěže nebudou
přijaty repliky ani vozidla přestavěná nebo upravená.
Vybraným účastníkům pořadatel potvrdí přihlášku do 10. 5. 2019. Soutěžící musí mít po celou dobu
soutěže u sebe předepsané doklady řidiče a vozidla. Vozidla musí být opatřena SPZ nebo ZSPZ - trvale
manipulační. Dobové oblečení vítáno.
Účastníci závodu jsou povinni startovné a ubytování zaplatit předem po obdržení potvrzení o přijetí
nejdéle však do 10. 6. 2019.

Doklady k přejímce
Každý účastník jede na vlastní nebezpečí a musí při přejímce předložit tyto doklady: řidičský průkaz,
OTP nebo PHV, platnou technickou kontrolu a zelenou kartu.

Kategorie
Vozidla budou rozdělena do kategorií AUTO – MOTO, do roku 1950 a od roku 1951 do roku 1988.
Dobové oblečení do roku 1950 a od roku 1951 do roku 1988.

Klasifikace
V šesti kategoriích budou vyhlášeni a odměněni jezdci na prvních třech místech. Pořadí bude
určeno na základě hlasování účastníků soutěže a diváků na Starém Náměstí Sokolov.
Každý účastník obdrží při přejímce kartu, kde vyznačí během soboty nejkrásnější automobil, motocykl
a kostým. Tyto karty vyplněné odevzdá během dne nejdéle však do 16:00 hod určené hostesce.

Přejímka vozidel
Přejímka vozidel a zápis startujících bude probíhat v pátek od 16:00 hod do 20:00 hod a v sobotu od
07:30 do 08:20 hod na adrese: Sokolovská bytová s.r.o. Komenského 77, Sokolov 356 40 – budova
bývalého Kláštera Kapucínů.
Zde bude probíhat i parkování doprovodných vozidel a přívěsů. Zde budou zaparkovaná i soutěžící
vozidla. Jedná se o zabezpečený, střežený a uzamčený areál.

Ubytování
Ubytování je zajištěno v hotelu PARKHOTEL Sokolov, Husovy sady 2044, Sokolov 35601
Hotel má krytý bazén, tobogány, saunu, vířivky a fitness. (Plavky s sebou)

Cena ubytování a startovné
V poplatku je zahrnuto ubytování, strava po celý průběh soutěže (pátek: večeře, sobota: svačina,
oběd, svačina, večeře, neděle: oběd), večeře je pouze pro ubytované, dále vstupné do připravených
muzei, příspěvek na ceny a hudbu.
Počet osob na ubytování je nutné uvést v přihlášce!
Pro posádky s dětmi bude startovné řešeno individuálně.

1 osoba
bez ubytování
(bez snídaně a večeře)
ParkHotel Sokolov
(snídaně a večeře 2krát)
Bez ubytování ale se
sobotní večeří a
společenským večerem

2 osoby

Dítě do
10ti let

Každý
další

Dítě do
18ti let

spolujezdec

700,-

1.400,-

indiv.

600,-

700-

2.140,-

4.280,-

indiv.

1900,-

2.140,-

900,-

1.800,-

indiv.

800,-

900,-

Příplatek ke startovnému pro vozidla auto
Příplatek ke startovnému pro vozidla moto

200,- Kč/stroj
200,- Kč/stroj

Storno podmínky
V případě zrušení účasti soutěžících 1.7.2019 a později bude účtován storno poplatek ve výši 50%
vkladu

Přihlášky
Řádně vyplněné přihlášky zasílejte do 30. 4. 2019 na adresu:
Jiří Zubko,

Mánesova 1782,

Sokolov 35605

Nebo řádně vyplněné a podepsané na email:

jiri.zubko@volny.cz

Pořadatel potvrdí přihlášky do 10. 5. 2019.

Rekapitulace
Zaslání přihlášek soutěžícího
do:
Potvrzení přihlášky organizátorem do:
Zaplacení ubytování a startovného do:

30.4.2019
10.5.2019
10.6.2019

