
 
 
 
 

Program 
( Dle nařízení Vlády CR ohledně Corona situace se může program nepatrně lišit ) 

Pátek 22.července 2022 

14:00 – 17:00        přejímka vozidel, zápis startujících a zaparkování vleků a historických  
vozidel 
(Sokolovská Bytová s.r.o., budova bývalého Kláštera Kapucínů) 

  
14:00 – 20:00        Ubytování v Parkhotelu Sokolov (popř v penzionu) 
 
 
 
18:00 – 20:00      

Možnost využití krytého bazénu, tobogánu, sauny, páry, masáže a 
posilovny. 
Masáž nutno předem objednat na recepci ParkHotelu 
Večeře v Parkhotelu Sokolov  

Sobota 23.července 2022 

07:00 – 08:20    Snídaně pro ubytované v místě ubytování 
07:40 – 08:20 Přejímka vozidel pro neubytované 
08:40  Rozprava s jezdci (Sokolovská bytová s.r.o..) 
09:00 – 10:00 Start – Sokolovská bytová s.r.o. popř. Staré náměstí Sokolov – 1.úkol 
09:20 – 10:20  Karlovy Vary – 2.úkol 
09:45 – 10:45 Hroznětín Náměstí – 3.úkol 
10:10 -  11:10                   Ostrov Námesti – 4. úkol  
11:00 – 12:00 Klínovec - 5. úkol + svačina závodníků 
12:15 -  13:15     Karlovy Vary, TGM – parkování vozidel 
                           Prohlídka muzea BECHEROVKA po 3 skupinách po 50 osob 
                           Doba jedné prohlídky cca 35 minut 
                           Oběd v Grandhotelu AMBASSADOR 
15:00 -  15:20     Odjezd směr Sokolov 
15:20 -  15:40     Sokolov Staré Náměstí – 6.úkol 
15:35 – 15:55      Cíl – Staré Náměstí Sokolov 
                            Svačina pro závodníky 
                            Výstava elegance historických vozidel  
17:45                   Vyhlášení výsledků Rallye a předání pohárů a cen vítězům  
                            Staré Náměstí Sokolov 
19:00 – 20:30      1.večeře v Parkhotel Sokolov pro všechny závodníky 
21:30 – 00:00      2.večeře v Parkhotelu + pivo zdarma  pro všechny závodníky 
 
Neděle 24.ěervence 2022 
07:00 – 09:00    Snídaně pro ubytované v místě ubytování 
09:45     Odjezd směr zámek Lázně Kynžvart 
10:30                 Příjezd zámek Lázně Kynžvart 
10:45                 První prohlídka zámku cca 50 osob 
                          Prohlídka trvá cca 40 minut   
                          3 skupiny po 50 osob          
11:45  - 13:00    Oběd   
13:00                 Vyhlášení výsledků Elegance hist.vozidel, předání pohárů a cen 
                          Závěrečná Tombola 
13:30                 Rozloučení a ukončení Soutěže elegance 2022  
 

 
             KLUB MUZEUM TECHNIKY 
                      SOKOLOV v AČR 
                          Ič : 082 58 210 

Husovy Sady 3028/101, Sokolov 356 05 
Jiří Zubko +420 725 295 491 

www.muzeum-techniky.cz 
jiri.zubko@volny.cz 

 

22.–24.7.2022 
Pořádá 

Za podpory MDK Sokolov, Města Sokolov a  
                                     VCC Karlovy Vary 
                              4. ROČNÍK 

 

4.SOKOLOVSKÁ SOUTĚŽ 
ElegancRallye HISTORICKÝCH 

VOZIDEL 
 

VETERÁNEM NA KLÍNOVEC 
1244m 

 



 
Vážení přátelé motorismu a historických vozidel, 
 Srdečně Vás zveme na 4. ročník Sokolovské soutěže ElegancRallye 
historických vozidel spojené s výlety po Karlovarském Kraji. Soutěž 
pořádá Klub Muzeum Techniky Sokolov v AČR za podpory Veteran 
Car Clubu Karlovy Vary v AČR  dále MDK Sokolov a města Sokolov 
ve dnech 22. – 24. 7. 2022 
   Organizační výbor: 

 
Ředitel a hlavní 
pořadatel                             

 
Jiří ZUBKO  

 
tel. 725 295 491 

1.Asistent               Jiří Kočí tel. 730 129 213 
2.Asistent                            Petr Kukrecht - DE tel. 777 277 199 
3.Asistent                           Jiří Zubko ml. tel. 724 637 192 
   
   
 

                                                       Účast 

     Účast v soutěži je možná na základě přihlášky zaslané do 30. 6. 2022 následně 
potvrzené pořadatelem, který si vyhrazuje právo výběru vozidel. Jízdy se mohou 
účastnit automobily a motocykly do roku výroby 1989 včetně. Při větším počtu 
přihlášených, mají přednost vozidla do roku výroby 1960. Maximální počet 
startujících je 90 vozidel (automobily a motocykly dohromady). Do soutěže nebudou 
přijaty repliky ani vozidla přestavěná nebo upravená. 
     Vybraným účastníkům pořadatel potvrdí přihlášku nejdéle do 3.7.2022. 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 4.7.2022. 
      
 

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 1989.  
     Dobové oblečení do roku 1950 a od roku 1951 do roku 1989.  
                                                         Klasifikace 
Rallye v sobotu ve čtyřech kategoriích budou vyhlášeni a odměněni jezdci na 
prvních třech místech. Pořadí bude určeno na základě startovní listiny při plnění 
úkolů dne. 
Eleganc v neděli ve čtyřech kategoriích budou vyhlášení  a odměněny jezdci na 
prvních třech místech. Pořadí bude určeno na základě hlasovací karty.  

    Každý účastník obdrží při přejímce kartu, kde vyznačí během soboty nejkrásnější 
automobil, motocykl a kostým. Tyto karty vyplněné odevzdá během dne nejdéle 
však do 17:00 hod určené hostesce. 
 

Přejímka vozidel 
     Přejímka vozidel a zápis startujících bude probíhat v pátek od 14:00 hod do 
17:30 hod a v sobotu od 07:40 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. Zde bude ubytováno prvních 50 řádně přihlášených startujících 
posádek s uhrazeným startovným příspěvkem. Další startujíci budou ubytováni 
na penzionech v Sokolově. Po Sokolově Vás budeme vozit našimi autyů 
                                                Cena ubytování a startovné 
     V poplatku je zahrnuto ubytování, strava po celý průběh soutěže (pátek: večeře, 
sobota: svačina, oběd, svačina, 2 x večeře, neděle: oběd), večeře a snídaně je 
pouze pro ubytované, dále vstupné do připravených muzei a zámku, příspěvek na 
ceny a hudbu. Sobotní dvě večeře je pro všechny účastníky. 
Počet osob na ubytování je nutné uvést v přihlášce! 
Pro posádky s dětmi bude startovné řešeno individuálně. 
 

      
 
                                                     
 
       

 1 osoba 2 osoby 
Dítě do  
10ti let 

Dítě do 
18ti let 

   Každý 
další  
   
spolujezdec 

bez ubytování, bez 
snídaně  
Pouze Sobota  
Včetně večeře a druhé 
večeře 

1.800,- 3.600,- 920,- 1.120,-      1.800,- 

Bez ubytování, bez 
snídaně  
Sobota + Neděle 
Včetně sobota večeře a 
druhé večeře 

2.300,- 4.600,-   1.420,- 1.620,- 2.300,- 

S ubytováním včetně 
snídaně, večeře, komplet 
All inclusive 

5.000,- 8.000,-    indiv.  3.400,- 
4.000,- 
nebo 

5.000,- 
      

Příplatek ke startovnému pro vozidla auto   350,- Kč/stroj 
Příplatek ke startovnému pro vozidla moto 350,- Kč/stroj 
  



                                                                                                                                                            
Storno podmínky 
   
     V případě zrušení účasti soutěžících do 30.6.2022 bude účtován storno poplatek 
ve výši 50 % vkladu. 
     V případě zrušení účasti soutěžících do 10.7.2022 bude účtován storno poplatek 
ve výši 75 % vkladu. 
     V případě zrušení účasti soutěžících po 10.7.2022 bude účtován storno poplatek 
ve výši 100 % vkladu. 
                                              
 
                                             SARS Covid -19 opatření 
 
V případě uzavření hranic Německo – Česko, Česko - Německo nebo uzavření 
okresů dotčených soutěží z nařízení Vlády ČR nebo Vlády DE na základě SARS 
Covid – 19 virusu po 17.7.2022 bude vráceno 80 % vkladu. Bohužel v tento čas již 
budou zaplaceny zálohy na stravné a ubytování.  
 Podmínky opatření proti SARS Covid – 19, které nařídí Vláda ČR v době soutěže  
Vám budou včas sděleny pro jejich splnění. Je zde myšleno například roušky, testy, 
shrocování lidí na jednom místě atd. 
Všechny aktuální nařízení Vlády ČR ohledně SARS Covid-19 budeme bez výhrad 
dodržovat.  
 
                                                 Kam poslat přihlášku 
 
Řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku zasílejte nejdéle do 30.6.2022 na email 

                                                   jiri.zubko@volny.cz 

nebo na adresu : Jiří Zubko 

                            Mánesova 1782 

                            Sokolov  

                            356 05 

                                                 

                                                REKAPITULACE : 

 

Zaslání přihlášek nejdéle do                         30.6.2022 

Potvrzení účasti startujícího nejdéle do          3.7.2022 

Zaplacení startovného nejdéle do                   4.7.2022 

 

    

 

                                                                                                                                  

Příjezd na soutěž ElegancRallye Sokolov 
 

 V pátek 22.7.2022 v čase 14:00 – 17:00 hod 
 

Adresa: 

Sokolovská Bytová s.r.o. 

Komenského 77 

Sokolov 356 40 

 

 

              Těšíme se na Vás 

a přejeme spousty zábavy, krásných 

zážitků při 4.ročníku soutěže     

ElegancRallye Sokolov 

 

            Váš organizační Team 

 
                                                    



       

       

                   www.zamek-kynzvart.cz 

 

 

 

 

 



     

            www.grandhotel-ambassador.cz 

 

       

                       www.klinovec.cz 

 

 

             www.becherovka.com 

 

 



 

 

 

 

 

   

        

  

     

www.parkhotel-sokolov.cz 

           



                    SOKOLOV 

                   www.sokolov.cz 

 

 

 

                Městský dům kultury Sokolov 

                          www.mdksokolov.cz 

 

 

 

 

                        www.sb-sokolov.cz 

                 www.sokolovskachranena.cz 

 

 

 

 

   

           www.omks.cz 


