
 

Královský Automobilový Spolek, Ford T Klub 
Polska spolu s Veteran Car Club Hradec Kralove  

a městem Jelenia Góra
Vás zve na Prvni Evropské setkání Fordů modelu T spolu 

s automobily a motocykly vyrobených do roku 1930

Ve dnech 16. – 19. 9. 2021
Hotel*****Pałac Pakoszów, Jelenia Góra, Polska
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I EVROPSKÉ SETKÁNÍ FORDŮ MODELU T 

16 - 19 září 2021  
Hotel***** Pałac Pakoszów, Jelenia Góra, Polska 

Královský Automobilový Spolek, Ford T Klub Polska, Veterán Car Club Hradec 
Králové, město Jelenia Góra vás spolu se sponzory zvou na První Evropský 

Sjezd Fordů Modelu T společně s automobily a motocykly vyrobených  
do roku 1930.  

ORGANIZAČNÍ VÝBOR: 

Vedoucí rallye: Ryszard Piotrowski (PL)  
Zástupce vedoucího: Krystyna Łuczak-Surówka (PL)  
Sekretariát: Bianka Naciazek (PL), Marketa Vernerová (CZ)  
Registrace vozidel: on-line www.fordtklubpolska.pl 
Kontakt: Ryszard Piotrowski (PL, CZ, RUS, UK, LV), Sonja Fonollosa (FR, CZ, CH, NL, B) 
Komise rozhodčích: Edmund Buko (PL), Přemek Šrámek (CZ)  
Kancelář rallye: Bianka Naciazek (PL), Sonja Fonollosa (FR, CH, D, NL),  
Markéta Vernerová (CZ, GB), Iva Šrámková (CZ)    
Výběr vozidel: Přemek Šrámek (CZ), Krystyna Łuczak-Surowka (PL)  
Tisková mluvčí: Bianka Naciazek (PL)  
Koordinátor akce: Artur Skorupa (PL), Ryszard Piotrowski (PL)  
Marketing a sponzoři: Ryszard Piotrowski (PL), Bianka Naciążek (PL)  
Tisková kancelář: Marketa Vernerová (CZ) 

HARMONOGRAM AKCE (4 dny): 
 
1. Den 16.9.2021 čtvrtek – od 15. hodiny přijímání posádek v kanceláři rallye Hotel***** Pałac 
Pakoszów, ul. Zamkowa 3, Pakoszów  
2. Den 17.9.2021 pátek – rallye složená ze tří etap, celkem 60 km  
3. Den 18.9.2021 sobota - Závod se speciálními úseky, celkem 20 km, s disciplínou Královských kritérií 
es, výstava vozidel  
4. Den 19.9.2021 neděle – výstava vozidel v areálu Hotel***** Pałac Pakoszów, ukončení akce.
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PODROBNÝ HARMONOGRAM PRO ÚČASTNÍKY: 
V průběhu čtyř dní se budou konat následující akce a atrakce: 

 
1. 16.9.2021 – čtvrtek 

 
15.00-19.00 h přijímání posádek na zámku Ksiaž v kanceláři rallye v Hotel***** Pałac Pakoszów.  
   
  Testování účastníků na Covid-19 metodou stěru (netýká se osob mající   
  aktuální negativní test, neplatí pro očkované osoby). 

Parkování lafet a přívěsů na vyznačeném místě a odstavení historických vozidel v areálu Hotel***** 
Pałac Pakoszów. 
 
Poznámka: Bez ohledu na čas příjezdu má každý účastník svůj vlastní vyhrazený prostor pro parkování 
Fordu T! Během celé akce bude v areálu základny rallye na Hotel***** Pałac Pakoszów zajištěna 24 
hodin nepřetržitá ostraha vozidel. 
      
Ve dnech 16.9. a 17.9. bude provedena technická kontrola všech vozidel mezinárodní komisí. Ohodnocena 
bude úroveň renovace a originálnost dílů vozidel rozdělených na ročníky: Ford Model T - 1908-1912, 
1912-1920 a 1920-1927, ostatní vozidla. Po přezkoumání vybere komise 15 nejlépe zrenovovaných a 
zachovaných vozidel.  
 
Upozornění! Každé vozidlo musí obsahovat lékárničku, hasicí přístroj, výstražný trojúhelník, 
reflexní vestu (žlutou nebo oranžovou) a zdroj zvukového signálu. Bez tohoto vybavení nebudou 
posádky vpuštěné na trasu závodu. 

2. 17.9.2021 – pátek 
   

7.00  - 9.00 h snídaně v areálu Hotel***** Pałac Pakoszów.  
9.30 h  oficiální přivítání účastníků a zahájení akce organizátory a sponzory ve Sloupovém sále 
  Pałac Pakoszów. Vypravení posádek vedoucím rallye  
10.00 h   start posádek, jízda podle itineráře, celkem 60 km 
  Oběd bude podáván na trase 
16.00 h   příjezd na na základnu - Hotel***** Pałac Pakoszów 
18.00 h  Pařížská večeře - překvapení pro účastníky 

Na trase budou zřízena kontrolní místa spojené se soutěžením a bojem o získání co největšího počtu bodů.  

Upozornění! Během závodu se nosí historické kostýmy, večer se do dobové oblečení nebude oblékat.
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3. 18.9.2021 – sobota  

7.00 h - 9.30 h   snídaně v areálu hotelu 
10.00 h   vypravení posádek vedoucím rallye, 
10.30 h   start posádek, jízda podle itineráře, celkem 20 km  
12.00 - 16.00 h  disciplína Královské kritérium es - speciální zkouška v jízdě na čas po technicky 
  náročné  trati. Vyhodnocení nejlepšího řidiče Fordu T a vozidel dalších kategori.  
  Konkurs elegance vozidel a dobového oblečení na náměstí radnice v Jelení Hoře. 
  Oběd 
Speciální prezentace 15-ti nejlepších vozidel, vybraných technickou komisí  
Vyhlášení nejhezčího a nejlépe zrestaurovaného vozidla 

17.00 h   následuje přejezd na základnu - Pałac Pakoszów, parkování vozidel a   
   příprava na Komandérský bál 
20.00 h   Komandérský bál v Plesovém sále Pałac Pakoszów 
  Předání cen a speciální atrakce 

Na Komandérský bál je nutné mít odpovídající dobové oblečení 
Mottem plesu je oblečení z dvacátých a třicátých let 

V průběhu plesu se pro dámy uskuteční konkurs o nejzajímavější klobouk. 
 

      4. 19.9.2021 – neděle 

7.00 h - 9.30 h   snídaně v areálu hotelu 
12.00-15.00 h  výstava vozidel v areálu Hotel***** Pałac Pakoszów. Možnost využití SPA zóny 
15.00 h   oběd a zakončení rallye 
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SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ ZÍSKAJÍ VOZIDLA  
V NÁSLEDUJÍCÍCH KATEGORIÍCH: 

Nejstarší Ford Model T 
Nejstarší vozidlo (ne Ford Model T) 
Nejlépe zrenovovaný automobil Ford Model T ve třech kategoriích  
   1908 – 1912, 1912 – 1920, 1920 – 1927 
Nejlépe zachovaný originální Ford Model T 
Speciální cena starosty Jelenia Góra za nejlepší dobové oblečení 
Nejlepší řidič Fordu Model T (1,2,3 místo dosažené v Královském kriteriu Es) 
Klub prezentující nejpočetnější posádky ve Fordech Model T 
Posádka s nejdelším časem jizdy 
Speciální cena časopisu Automobilista 
Cena Veterán Car Club Hradec Králové   
Cena Královského automobilového spolku 
Zlatý vavřín klubu Ford T Polska  

NÁKLADY ÚČASTNÍKŮ (ceny jsou uvedeny v €) 

Startovné + občerstvení během akce   125 EUR/osoba 
3 x ubytování se snídaní v Hotelu***** Pałac Pakoszów (16-19.09.2021):  
- v historické části     50 EUR/osoba/noc 
- Hotel u rybníků - Nový     75 EUR/osoba/noc  
Účast na Komandérském bále v plesovém sále   80 EUR/osoba 
Pałac Pakoszów   
Zvíře       11 EUR/zvíře  
    

Další osoby na pokoji - individuální dotaz biuro@fordtklubpolska.pl 
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PŘIHLÁŠENÍ POSÁDEK 

Přihlášení pomocí přihláškového formuláře, který je k dispozici na stránkách 
www.fordtklubpolska.pl, nebo si ho můžete vyžádat od organizátora 

V přihlášce je nutné uvést údaje v souladu s formulářem a doplnit fotografií s popisem 
historického vozidla pro technickou komisi, která bude vozidlo hodnotit.  
Dále je nutné doložit fotografie řidiče a navigátora pro identifikaci a prezentaci posádek na 
webových stránkách www.fordtklubpolska.pl 

DŮLEŽITÉ! POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO VOLBY HISTORICKÝCH 
VOZIDEL PŘIHLAŠUJÍCÍCH SE NA RALLYE.  

PRAVIDLA REZERVACE 

Po odeslání přihlášek organizátorovi bude posádka informována o potvrzení nebo 
nepotvrzení účasti.  
Počet vybraných zúčastněných vozidel je omezen na maximálně 50 vozidel. 

Účastníci, kteří budou přijati, obdrží číslo účtu, na který do 7 dnů je nutno poslat zálohu ve 
výši 400€.  
Platba zahrnuje zálohu na ubytování a startovné. V případě zaplacení zálohy a vzniku 
neočekávaných okolností je možné obdržet zálohu v plné výši do 12.7.2021. Po tomto datu již 
nebude možné zálohu vrátit.  

V případě lockdownu kvůli Covid-19 a bez možnosti přesunu akce na jiný termín nebo 
nekonaní se akce Organizátor poskytuje dvě řešení: 

-  vrácení zálohy 

-  stanovení nového data události a přiřazení zálohy na ni. 

TERMÍN UZÁVĚRKY PRO ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK JE DO 12. 08. 2021! 

Bez potvrzené a zaplacené registrace nebudou účastníci přijati  
na start rallye!

http://www.fordtklubpolska.pl/
http://www.fordtklubpolska.pl/
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ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK 

1. Ředitel rallye Piotrowski Ryszard (Warszawa) – registrace vozidel a posádek z 
následujících zemí: Polsko, Česko, Slovensko, Litva, Estonsko,Rusko.  
On-line registrace prostřednictvím webových stránek www.fordtklubpolska.pl  
Dotazy: ryszard.piotrowski@fordtklubpolska.pl    

POZOR! Posádky, na které se vztahuje vízová povinnost, prosíme o včasné přihlášení z 
důvodu zaslání pozvání a zaslání vašich dokumentů na konzulát a navybraný hraniční 
přechod. Uzavírka přihlášek pro posádky mající povinnost víza končí 10.07.2021!  

2. Kancelář rallye, koordinátorka Sonja Fonollosa – Aarau (CH), registrace vozidel a 
posádek z následujících zemí: Francie, Švýcarsko, Německo, Belgie, Holandsko, Velká 
Británie, Irsko a ostatní.  
On-line registrace prostřednictvím webových stránek www.fordtklubpolska.pl  
Dotazy: sonja.fonollosa@fordtklubpolska.pl  

Uzávěrka přihlášek je do 12. 08. 2021! 

TELEFONNÍ ČÍSLA 

Ředitel rallye, pan Ryszard Piotrowski -    +48 665 663 335 Warszawa, (PL)  
Registrační kancelář rallye, pani Sonja Fonollosa -  +41 796 336 878 Aarau, (CH)

http://www.fordtklubpolska.pl/
mailto:ryszard.piotrowski@fordtklubpolska.pl
http://www.fordtklubpolska.pl/
mailto:sonja.fonollosa@fordtklubpolska.pl
http://www.fordtklubpolska.pl/
mailto:ryszard.piotrowski@fordtklubpolska.pl
http://www.fordtklubpolska.pl/
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