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III. Spring Classic
ÚAMK Classic Challenge

Tábor, 23. 4. 2022

 

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

veteránské setinové rallye, která se uskuteční v sobotu 23. dubna 2022. 

PREZENCE POSÁDEK, ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA 

Pátek 22. 4. 2022, 19:00 – 21:00 

Sobota 23. 4. 2022, 7:00 – 9:00 

Hotel Nautilus (salonek Gallery), Žižkovo náměstí 20, Tábor 

GPS: 49.4135436N, 14.6582011E 

Pokud přijedete do Tábora už v pátek, od 18 hodin je možné zaparkovat na Žižkově náměstí, kde 

budou soutěžní vozy během noci pod dohledem ochranky. Při parkování respektujte pokyny 

pořadatelů. 

Následně máte možnost v Hotelu Nautilus 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. 

Během administrativní přejímky budou soutěžící vybaveni veškerými materiály, mimo jiné 

i startovními čísly, kterými podle návodu polepí svá vozidla. 

Náležitosti přejímky: 

 kontrola podrobností v přihlášce 

 kontrola platby startovného 

 podpis formuláře s prohlášením posádky 

PARKOVIŠTĚ PŘÍVĚSŮ ZDARMA 

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Komenského 1670/4, Tábor 

GPS: 49.4082781N, 14.6736931E 

Účastníci můžou pro zaparkování doprovodných vozidel a vleků využít zdarma parkoviště v areálu 

průmyslové školy vzdálené 2,7 kilometru od Žižkova náměstí. V prostoru startu a cíle rallye na 

Žižkově náměstí je povolené parkování pouze soutěžním vozům, které se účastní III. Spring Classic! 

PROGRAM SOUTĚŽE 

Sobota 23. 4. 2022 

7:00 – 9:00 

Prezence posádek, administrativní přejímka 

Tábor, Žižkovo náměstí, Hotel Nautilus 
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9:30 

Rozprava s posádkami 

Tábor, Žižkovo náměstí 

10:00 

Start soutěže (236 km) 

Tábor, Žižkovo náměstí 

12:25 

Polední pauza s obědem 

Kbelnice, Zájezdní hostinec U Jiskrů 

14:45 

Coffee break 

Petrovice, zámek 

16:30 

Cíl soutěže 

Tábor, Žižkovo náměstí 

19:00 

Vyhlášení vítězů & Spring Classic Party 

Tábor, LH Hotel Dvořák 

Za cílem soutěže je možné opět zaparkovat na Žižkově náměstí, služba security potrvá 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 třetím 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-2022/
https://www.springclassic.cz/tymovy-pohar/
mailto:kacerovsky@ckmotorsport.cz

