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II. Spring Classic
Classic Challenge

Jindřichův Hradec, 5. 6. 2021

 

INFORMACE PŘED STARTEM 
Vážení účastníci, věnujte, prosím, pozornost důležitým informacím před startem II. Spring Classic, 

veteránské setinové rallye, která se uskuteční v sobotu 5. června 2021. 

ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA 

Pátek 4. 6. 2021, 19:00 – 21:00 

Sobota 5. 6. 2021, 7:00 – 9:00 

Hotel Concertino **** Zlatá Husa, Jindřichův Hradec, náměstí Míru 142/I 

GPS: 49.1439858N, 15.0038194E 

Pokud přijedete do Jindřichova Hradce už během pátečního večera, v restauraci Hotelu Concertino 

máte možnost absolvovat administrativní přejímku a mít na přípravu před startem více času. 

Prezence posádek bude pokračovat na stejném místě v sobotu ráno, a to včetně malého občerstvení 

pro všechny účastníky. 

Vzhledem k tomu, že se II. Spring Classic může uskutečnit jen při dodržení protiepidemických 

opatření stanovených Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje, prosíme, věnujte speciální 

pozornost přiložené informaci COVID-19 podmínky. V případě zájmu o provedení antigenního testu 

v místě konání akce přijeďte s dostatečnou časovou rezervou. Mějte na paměti, že když většina 

účastníků dorazí na poslední chvíli, v odběrovém místě vznikne fronta a může dojít ke zpoždění při 

odeslání výsledku. 

Během administrativní přejímky budou soutěžící vybaveni veškerými materiály, mimo jiné i 

startovními čísly, kterými podle návodu polepí svá vozidla. 

Náležitosti přejímky: 

• kontrola negativního testu, potvrzení o očkování nebo prodělání onemocnění covid-19 

• doplnění chybějících podrobností v přihlášce 

• kontrola technického průkazu vozidla 

• kontrola platby startovného 

• podpis formuláře s prohlášením posádky 

PARKOVIŠTĚ PRO DOPROVODNÁ VOZIDLA 

Jindřichův Hradec, Jitřenka 

GPS: 49.1451625N, 15.0078392E 

Účastníci můžou pro zaparkování doprovodných vozidel a vleků využít zdarma parkoviště vzdálené 

zhruba 350 metrů od náměstí Míru. Žádáme o respektování vodorovného dopravního značení. 

V prostoru startu a cíle rallye na náměstí Míru je povolené parkování pouze soutěžním vozům, 

které se účastní II. Spring Classic! 
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PROGRAM SOUTĚŽE 

Sobota 5. 6. 2021 

7:00 – 9:00 Prezence posádek 

Jindřichův Hradec, Hotel Concertino **** Zlatá Husa 

9:30 Rozprava s posádkami 

Jindřichův Hradec, náměstí Míru 

10:00 Start soutěže (235 km) 

Jindřichův Hradec, náměstí Míru 

10:50 Pit stop 

Nová Bystřice, Muzeum veteránů 

12:40 Polední pauza s obědem 

Kamenice nad Lipou, pivovar 

14:30 Pit stop   

Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 

15:35 Coffee break 

Český Rudolec, hostinec 

16:55 Cíl soutěže, večeře 

Jindřichův Hradec, náměstí Míru 

19:00 Vyhlášení vítězů 

Jindřichův Hradec, náměstí Míru 

Za cílem soutěže je možné zaparkovat na náměstí Míru, kde budou soutěžní vozy pod dohledem 

ochranky až do nedělní 8. hodiny ranní. Při parkování respektujte pokyny pořadatelů. 

Zvláštní ustanovení, časový harmonogram, seznam přihlášených posádek včetně startovních čísel a 

další důležité informace najdete na elektronické vývěsce. 

TÝMOVÝ POHÁR 

Při druhém ročníku Spring Classic je vypsaný rovněž Týmový pohár. Pokud jste neprovedli registraci 

ve své přihlášce, můžete tak učinit dodatečně prostřednictvím registračního formuláře. 

KONTAKT 

V případě jakýchkoliv dotazů před startem kontaktujte ředitele soutěže Pavla Kacerovského 

telefonicky na čísle 728 547 505, nebo na e-mailové adrese kacerovsky@ckmotorsport.cz. 

Hlavním a jediným kontaktem v průběhu rallye bude dispečink soutěže na čísle 777 627 933. 

http://www.springclassic.cz/vyveska/
http://www.springclassic.cz/tymovy-pohar/
mailto:kacerovsky@ckmotorsport.cz

