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youngtimer
5. 9. – 6. 9. 2020
P O Z V Á N K A

Veterán Car Club
Hradec Králové

1. Královéhradecká youngtimer
veterán rallye 2020
5.9.–6.9.2020

„tentokrát ve znamení mládí“
Vážené dámy, pánové a všichni příznivci historických vozidel. Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat
na premiéru 1. Královehradecké youngtimer veterán rallye. Přijeďte se svým historickým
automobilem či motocyklem na pohodovou výletní jízdu po krásách Orlických hor.
Vzhledem k nárůstu mladších historických vozidel je tato akce určena pro veškerá historické vozidla
do roku výroby 1990.

P R O G R A M :

Sobota 5. září 2020
příjezd účastníků od 7,30 do 9,00 hodin na Masarykovo náměstí v centru Hradce Králové
registrace účastníků, výstava veteránů, doprovodný program
start účastníků v 10,00 hodin z Masarykova náměstí
výletní pohodová jízda do Orlických hor s návštěvou zajímavých kulturních památek po trase, s plněním
soutěžních úkolů a občerstvením.
Cíl chata Horalka ve Sněžném v Orlických horách.
Vyhlášení výsledků – degustační společenský večer s kulturním programem

Neděle 6. září 2020
Individuální výlet s veterány - případně lehký trackový výšlap na pevnost Škutinu
Rozloučení s účastníky – odjezd

U B Y T O V Á N Í
Vzhledem k poptávce po levnějším ubytování byl vybrán rekreační areál Horalka ve Sněžném
v Orlických horách, který nabízí různé alternativy ubytování:
www.chatahoralka.cz, e-mail: info@chatahoralka.cz, mobil: +420 776 050 474
Ubytování si objednává a hradí každý účastník sám individuálně, po zaslání kódu „veterán rallye HK“.
S objednávkou ubytování ve vlastním zájmu prosím neotálejte!
Vklad: 300,- Kč/osobu , děti do 10 let zdarma
Z vkladu je hrazeno, oběd na trase, ceny pro vítěze, večerní pohoštění a kulturní program
Přihlášku prosím zasílejte na adresu: veteranklubhk@seznam.cz, vklad zasílejte na klubové číslo účtu:
2001618813/2010
Uzávěrka přihlášek je do 15. srpna 2020!

U P O Z O R N Ě N Í :
Všechna vozidla musí splňovat podmínky na silničních komunikacích.
Každý účastník jede na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o akci určenou pro novější vozidla, pořadatel neřeší parkování
doprovodných vozidel s podvalníky.

