
 
 
 

Neoficiální Škoda historic fan club Hradec Králové  
Vás zve na tradiční 

 

21. 
Sraz vozů Škoda Octavia, 

odvozených i předcházejících typů zn. Škoda 
 

- vozů klasické konstrukce s páteřovým rámem - 
 
 
 
 
 

V autokempu Stříbrný rybník v Hradci Králové – Malšově Lhotě 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. - 8. května 2011 

Předpokládaný program 21. srazu ŠKODA HFC: 
 

Pátek     6.5. - v odpoledních a večerních hodinách pří- 
                       jezd prvních nedočkavců a skalních fandů, 
                       prezentace a utáboření, resp. ubytování. 
                      
Sobota   7.5. do 09:30  prezentace ostatních účastníků 
           10:30 - instruktáž k orientační soutěži.                                         
           11:00 - start prvního vozu na trasu orientační sou- 
                       těže, jejíž trať měří cca 65 km. Jede se za 
                       běžného silničního provozu podle tradiční- 
                       ho šipkového itineráře. S ohledem na 
                       výletní charakter soutěže není hodnocen 
                       čas ani rychlost, ale dodržení předepsané  
                       trasy a splnění stanovených úkolů.  
                       Jediný časový limit je stanoven pouze pro  
                       dojezd do cíle v kempu - do 15:30 h. 
           17:30 - vyhlášení výsledků soutěží prvního dne  
                       a předání cen nejúspěšnějším posádkám.  
 
Neděle  8.5.   možno zvolit jednu z následujících soutěží: 
 
Soutěž o „NEJ“ od 10:00  
- nejzachovalejší originál  
- nejlépe zrenovovaný vůz 
- nejvzácnější typ/modifikace 
- kuriozita srazu  
11:30 - vyhlášení výsledků 
             a ocenění vítězů jed- 
             notlivých kategorií 
 

Všeobecné informace pro účastníky srazu: 
 
-  Každý se účastní srazu a s ním spojených akcí na 
    vlastní riziko, odpovědnost a na vlastní náklady.              

  
  -  Pobyt v kempu a stravování během srazu si zajišťuje 
      a hradí každý účastník individuálně. 

 
-  Ke krytí technického, administrativního a organizač- 
    ního zabezpečení srazu včetně věcných cen bude při  
    prezentaci vybírán účastnický příspěvek 150,-Kč za  
    vozidlo (počet osob v posádce nerozhoduje ).  
 

Kontakty: 
 

Provozovatel kempu: Cestovní kancelář B&K TOUR, 
Komenského 249, 500 03 Hradec Králové - www.bktour.cz  
  
Rezervace ubytování: tel.: 495 518 819 pí. Bernatová 
                             nebo tel.: 495 000 380 
                           anebo e-mail: rezervace@bktour.cz 

z kapacitních důvodů se doporučuje provést rezervaci 
v dostatečném předstihu, nejpozději do 22.4.2011, 

pro upřesnění při rezervaci ubytování uvádějte  
„Sraz historických škodovek“ 

 
Kemp: 495 482 677, e-mail: stribrny.rybnik@volny.cz 
 

Ostatní informace o srazu: 
Jaroslav Gereg, Střelecká 570, 500 02 Hradec Králové 

    tel.: 777 068 044, e-mail: jaroslav.gereg@seznam.cz 
 

Závod do vrchu (cca 900 m)  
09:00  - společný odjezd do 
              místa startu 
10:00  - start prvního vozu                    
13:00  - spol. návrat do kempu            
15:00  - vyhlášení výsledků  
              a dekorování vítězů 
 

 


