Veteránem okolo Pecky
1. Ročník výstavy a jízdy historických vozidel
Datum konání:
neděle 15. 5. 2022
Pořadatel:
SK Reco Sport Pecka z.s. pod záštitou Městyse Pecka
Program:
10:00 – 11:00 prezentace a výstava vozidel na náměstí na Pecce
11:00 start 1. vozu do okružní jízdy – startovní interval 2 minuty
12:30 příjezd 1. vozu do cíle na náměstí na Pecce – kde každý účastník obdrží pamětní list
Akce je určena pro majitele historických osobních automobilů a motocyklů do r. v. 1990, dále
nákladních automobilů a traktorů do r. v. 1980 z Pecky a okolí. V případě zájmu i ze vzdálenějších
míst. Počet účastníků není omezen.
Akce se skládá z vystavení vozidla a nenáročné jízdy. Ale je možné veterána pouze vystavit na
náměstí. Podmínkou účasti není okružní jízda.

Startovné – 100,- Kč
V ceně startovného je logo soutěže, 2 startovní čísla, upomínkový předmět, jednoduchý itinerář,
podle kterého se pojede, jízdní výkaz a pamětní list.

Trať
Pecka – Bělá u Pecky – Horní Javoří – Arnoštov – Bukovina – Vřesník ( PK1) - Tetín – Brtev – Lázně
Bělohrad (PK 2) - Miletín (na náměstí PK 3) – zpět na Vidoň – Zvičina (PK 4 a občerstvení v kiosku) Horní Brusnice - Vidonice - křižovatka k Beta uzeniny PK 5 - Staňkov – náměstí Pecka cíl (odevzdat
jízdní výkaz).
Před startem a po dojezdu do cíle možnost občerstvení v cukrárně Zlatá Pecka.
Trasa měří 44 kilometrů a je na ní zařazeno 5 průjezdních kontrol, kde bude zaznamenán průjezd
formou razítka do jízdního výkazu. Startuje se v pořadí podle přidělených startovních čísel.
Ideální čas na projetí je 90 minut. Časová kontrola v cíli – za předčasný příjezd - 1 minuta 50 trestných
bodů, za pozdní příjezd - 1 minuta 20 trestných bodů. Chybějící razítko z průjezdní kontroly 100 TB.
Pořadí bude určeno přidělenými trestnými body a dále body rovnajícími se roku výroby vozidla.
Výsledky se nevyhlašují, ale budou zveřejněny na stránkách Městyse Pecka - www.mestys-pecka.cz.
Soutěžící se akce zúčastňují na vlastní náklady a za přísného dodržování dopravních předpisů.
Jakékoliv hrubé porušení dopravních předpisů znamená vyloučení.
Z organizačních důvodů prosíme zájemce, aby svoji účast potvrdili co nejdříve, nejpozději do 30. 4.
2022 do 14 hodin. Soutěž se uskuteční při účasti minimálně 15 vozidel.
Přihlášky zasílejte na e-mail: vydra.pavel@email.cz
439 513

Informace na telefonu: 604

