PRAŽSKÁ NOBLESA 2019
aneb jízda pravidelnosti Jeremenkovou ulicí
12. ročník
Pořádá: Veteran a Vintage Club z.s. pod záštitou místostarosty MČ Prahy 2 pana Jana Korsesky
a záštitou 1. místostarosty MČ Prahy 4 pana Zdeňka Kováříka
Datum:
5. října 2019
Místo:
Jeremenkova ulice, Praha 4

Program a pravidla jízdy pravidelnosti:
-

-

-

jízda pravidelnosti se jede na uzavřené trati Jeremenkovou ulicí. Cílem je dosáhnout ve dvou jízdách stejných časů
při průjezdu měřícími body na trati tak, že si jezdec první jízdou určí libovolnou průměrnou rychlost max. do 50
km/hodinu, kterou se bude snažit ve druhé jízdě zopakovat. Měření bude na 0,01s. Překročení průměrné rychlosti
50km/h v jednotlivé jízdě bude znamenat diskvalifikaci.
zhruba v polovině trati je brzdící úsek, vyznačený dvěma čarami a zelenými praporky po obou stranách vozovky, kde
má řidič za úkol zastavit zadními koly. Nezastavení znamená diskvalifikaci!
na trať 1. jízdy navazuje Spanilá jízda Prahou 4 a Prahou 2. Spanilá jízda se jede podle šipkového itineráře. Pomocí
itineráře se dostanete od Železničního mostu proti proudu Vltavy nazpět do depa. Na trať 2. jízdy navazuje Spanilá
jízda, která zavede všechna vozidla na Karlovo náměstí. Zde budou vozidla zaparkována a vystavena.
zakončení a vyhlášení výsledků Pražské Noblesy 2019 proběhne v historické Novoměstské radnici.

Časový harmonogram:
8:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 17:00
16:00 – 17:00

parkoviště Žluté Lázně, parkoviště u botelu Racek, Praha 4 - Podolí: přejímka, tradiční
občerstvení a popovídání s přáteli na konci sezony
první rozjížďka + jízda Prahou 4 a Prahou 2
oběd, nealko pivo, limo
druhá rozjížďka + jízda Prahou 4 a Prahou 2 - Jeremenkova – Karlovo náměstí
výstava vozidel na Karlově náměstí
vyhlášení výsledků 12. ročníku Pražské Noblesy v Novoměstské radnici

Jízda pravidelnosti je připravena pro maximálně 140 historických vozidel. Stáří vozidel je omezeno rokem
výroby 1970 včetně. Vozidla budou přijímána podle data přihlášení. Pořadatel má právo provést výběr
účastníků s ohledem na stáří vozidel.
Startovné – auto i moto:
Kategorie B a C:
Kategorie D:
Kategorie E:
Kategorie F a G:

Veteran a Vintage
Post Vintage
Post War

1905 – 1930
1931 – 1945
1946 – 1960
1961 – 1970

řidič
200
400
500

spolujezdec
200
400
500

Za každého dalšího spolujezdce v posádce se platí dle výše uvedených cen v kategoriích. V kategorii B a C pak platí pro
další spolujezdce cena jako v kategorii D.

Na základě zaslaného Potvrzení přihlášky zaplatí účastník startovné převodem na účet klubu.
(Doklad o zaplacení je nutné předložit při administrativní přejímce.) Z důvodu časové náročnosti přejímky a organizace
jízdy pravidelnosti není možné zaplacení na místě v den konání závodu. Počet stravenek a vstupenek bude při přejímce
vydán pouze v počtu nahlášeném v přihlášce a předem zaplacených.
Pro účastníky je připraveno:
- tradiční chleba se sádlem a škvarky, kávu, čaj, koláče, guláš s chlebem, nealkoholické pivo a limo
- poháry pro vítěze v jednotlivých kategoriích
- cena místostarosty MČ P2 Jana Korsesky
- cena pro nejstarší automobil a motocykl, zvláštní cena pro účastníka s nejzajímavějším vozidlem
- ceny partnerů, ceny Veteran a Vintage Clubu
Těšíme se na Vás.

_________________________________________________________________________
Uzávěrka přihlášek 20. září 2019. Přihlášky posílejte co nejdříve na:
e-mail: prazskanoblesa@seznam.cz nebo poštou na adresu:
Petr Navrátil,VETERAN A VINTAGE CLUB z.s., Na Větrově 47, 142 00 Praha 4
Dotazy: Yvetta Bendová +420 604 465 447, Petr Navrátil +420 603 540 291

