52. Mezinárodní Tatra Veterán Rallye
BESKYDY 2021
38. Memoriál z. m. s.
JOSEFA VEŘMIŘOVSKÉHO
3. 9. – 5. 9. 2021

Partneři:

V&W CLASSIC CARS s.r.o.

Přátelé značky Tatra
a
příznivci TVCC Kopřivnice
TATRA VETERAN CAR CLUB KOPŘIVNICE
Vás srdečně zve na tradiční

RALLYE BESKYDY
Píše se rok 2021 a i v letošním roce nás čeká významný milník spojený se
značkou TATRA.
Bude to otevření nového muzea nákladních vozů Tatra, které se započalo stavět
v roce 2019 a dokončilo o rok později. Na začátku letošního roku proběhlo
stěhování exponátů. Na podzim ho čeká slavnostní otevření. Rozsáhlou
rekonstrukcí bývalé slévárny byly získány nové prostory, kde má své místo i
Slovenská strela, která je od roku 2010 národní kulturní památkou. Tento skvost
z roku 1936 se dočkal kompletní renovace a po více než dvou letech se vrátil
opět do Kopřivnice, tentokrát však po kolejích.
Nové muzeum nákladních vozů Tatra by nevzniklo bez exponátů. Největší část
jich společnost TATRA TRUCKS, a.s. zakoupila od našeho kamaráda a
celoživotního milovníka značky Tatra, pana Jiřího Hlacha, který nás po dlouhé
nemoci v loňském roce opustil. Věnujme mu tak tichou vzpomínku a letošní
rallye jeďme na jeho počest.
Majitele vozů Tatra co nejsrdečněji zveme na Rallye Beskydy 2021.

Informace k rallye:
Sraz účastníků a prezentace bude tradičně na Horní Bečvě v rekreační
středisku RETASO, naproti restaurace ZAVADILKA.
Vaše požadavky o ubytování a stravu, kromě sobotního oběda, zasílejte
na e-mail:
RETASO: tatrasraz@retaso.cz
Příjezd účastníků je v pátek 3. září 2021 od 15:00 hod.
V sobotu 4. září 2021 v 9:00 se uskuteční rozprava s jezdci.
Pro řidiče a jednoho člena posádky vozu Tatra jsou ve startovném
zahrnuty 2 sobotní obědy v jídelně společnosti TATRA TRUCKS a.s.,
který se bude vydávat od 12.00 – 13.30. Další oběd lze dokoupit za
pouhých 120,- Kč.
Plánovaný start rallye je v 10.00 a na trase budou rozmístěny skryté
průjezdní kontroly. Zavítáme přes Rožnov p. R., Frenštát p. R.,
Tichou, Kozlovice, Hukvaldy, Lubinu až do Kopřivnice k novému
muzeu nákladních vozu Tatra, kde je zároveň cíl celé rallye a kde
bude na nás čekat od 14.00 překvapení. Proto se prosím v daný čas
dostavte k novému muzeu.
V Kopřivnice je možnost navštívit BESKYD MODEL KIT SHOW
v sobotu 4. 9. 2021, 9.00 – 18.00 v Kulturním domě Kopřivnice.
Slavnostní vyhlášení výsledků rallye proběhne pak ve 20.00 na
RETASO.

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku zasílejte do 15.8.2021 na email:
tvcckoprivnice@seznam.cz
nebo na adresu
Kesslerová Monika
Libhošť 223, 742 57 Libhošť
!!! Příjem účastníků v sobotu nebude možný. Zajistěte si tak prosím
vyzvednutí startovního čísla už v pátek!!!
Vklady zašlete do 15. 8. 2021:
Česká spořitelna – Nový Jičín, číslo účtu 1763263399/0800
Platba na místě nebude možná, kromě zahraničních účastníků.
Startovné je stanoveno ve výši 400,- Kč pro všechny kategorie.
(v ceně startovného je zahrnuto 2x oběd, startovní číslo, upomínkové
předměty, poháry, atd.)
Pořadatelé ocení příjezd posádek v dobovém oblečení
Rallye se jede za běžného silničního provozu. Pořadatel má právo výběru
vozidla. Vozidlo musí být vybaveno platnou SPZ, nebo průkazem ZSPZ,
včetně zaplaceného pojištění – kontrola při přejímce vozidel.
V průběhu celé akce budou dodržována proticovidová opatření.

Těší se na vás pořadatelé z TVCC
Kopřivnice

Propozice Tatra Veterán Rallye Beskydy 2021
Kontakt: Alena Čípová +420 774 613 603
Eva Sasínová +420 607 658 773
www.tvcckoprivnice.com
tvcckoprivnice@seznam.cz

