
17. ROČNÍK BESKYD RALLYE  TURZOVKA 

HOTEL PETR BEZRUČ MALENOVICE 

 

Vážení účastníci 

 

 

Dovoľte , aby som Vás v mene Turzovského veteran  clubu privítal na 17. Ročníku spanilej 

jazdy Beskydskou krajinou. Ako vyplýva už z názvu – u nás sa nepreteká ani nesúťaží .Preto chcem už 

na začiatku zablahoželať všetkým účastníkom k víťazstvu  a pripomenúť Vám ,že na  každú posádku 

čaká v cieli pohár. 

Nečakajte zložitý šipkový itinerár . Na trase sa orientujte podľa priloženého popisu a mapky. 

Navigovať  Vás budú šípky ružovej farby a na kritických miestach aj poriadatelia v oranžových 

vestách. 

Novinkou tohto ročníka je rozdelenie celého štartového polia ,ktoré tvorí viac ako 140 

vozidiel, do dvoch kategórii podľa roku výroby .Staršie vozidlá majú červené a novšie modré štartové 

čísla. Podľa toho sú na sobotu pripravené dve trasy v dĺžke 128 pre staršie a 208 pre novšie vozidlá. 

Piatková etapa je spoločná v dĺžke 93 km. Absolvovanie dlhšej trasy je pre modré štartové čísla 

povinné ostatní si môžu trasu zvoliť podľa uváženia. 

Súčasťou programu sú návštevy múzeí a kultúrnych pamiatok , všade Vám ako vstupenka 

bude slúžiť identifikačná karta ktorú ste obdŕžali pri prezentácii . Preto ju noste na viditeľnom  

mieste .Karta platí aj ako poukážka na stravu v hoteli. Občerstvenie po trase získate za stravenky 

preto ich nestraťte. 

Zázemie hotela Vám ponúka bezplatnú návštevu  bazéna. Je tu aj možnosť využiť bowling 

a posilňovňu – objednávky na recepcii hotela. 

Večerný program , na ktorom vždy získate aktuálne informácie začína každý deň v 21:00 hod. 

Želám Vám príjemný pobyt ,relax v krásnom prostredí Beskýd a veľa zážitkov v spoločnosti 

veteránistov. 

 

 

Za Turzovský veteran club 

Vašek Dostálek 

 

 

 



25.7.2014 MORAVSKÁ ETAPA -  93 km 

Čas Miesto Program 
8:30 – 9:30 Hotel Bezruč – 0 km ŠTART 

Prejazd smerom : Čeladná, Kunčice pod Onřejníkem ,Frenštát pod Radhoštěm ,Bordovice, 
Veřovice ,Životice, prijazd do Nového Jičína cez kruháč č.4 a č.3 

9:30 – 11:30 NOVÝ JIČÍN-Masarykovo Náměstí 
-40 km 

-Výstava vozidiel,prehliadka 
zámku a info centra 
- občerstvenie hotel Praha 
oproti zámku 
-výstup na radničnú vežu 
-podniková predajňa TONAK 
zlava 20% na klobúky 

Prejazd smerom :Šenov , Kunín 

12:00 – 14:00 KUNÍN  - areál zámku 
-47 km 

-Výstava vozidiel,prehliadka 
zámku 
-obed 
-oddych v parku -deky sebou! 

Prejazd smerom : Šenov na semafore vľavo, pozor 2 km jazda po štvorprúdovke na prvý 
výjazd/Kopřivnice/ Rybí , Závišice ,Kopřivnice centrum /cez dva kruháče/ 

14:30 – 16:30  KOPŘIVNICE centrum 
-65 km 

-Prehliadka Tatra múzea  
a Šustalovej vily 
-kultúrny program 
-občerstvenie 

Prejazd smerom :cez kruháč na hlavnej rovno smer Lubina ,Hukvaldy ,Lhotka ,Metylovice 

17:00 – 18:00 FRÝDLANT nad OSTRAVICÍ ,OMMA - 86 km -Výstava vozdiel 
Prejazd smerom : Malenovice 

18:30  Hotel Bezruč –  93 km CIEĽ 

 

 

Štart-ciel 

Nový Jičín 

Obed 

TRASA JE SPOLOČNÁ 

PRE MODRÉ AJ ČERVENÉ ČÍSLA 



26.7.2014 SLOVENSKÁ ETAPA PRE MODRÉ ČÍSLA !!!-208 km 

Čas Miesto Program 
8:00 – 8:30 Hotel Petr Bezruč -0 km ŠTART 

Prejazd smerom : Ostravice, Staré Hamry ,Klokočov ,Turzovka ,Semeteš 

9:30 – 10:30 VEĽKÉ ROVNÉ  -55 km výstava,občerstvenie,kultúrny 
program,navšteva múzea drotárie 

Prejazd smerom : Kotešová, Svederník, Marček, Považský Chlmec, pred Žilinou doľava smer 
Čadca –nie do mesta!!! Kysucké nové Mesto-na semafore vľavo!!! 

10:30 – 11:30 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO – 83km výstava ,kultúrny program, jarmok 
Prejazd smerom :  Blažkov , Krásno nad Kysucou 

11:30 – 12:30  -KRÁSNO NAD KYSUCOU – 96 km OBED ,výstava,kulturny program 
Prejazd smerom :Čadca po starej ceste 

13:00 – 14:00 ČADCA -  105 km Prejazd pešou zónou,výstava 
Prejazd smerom : Raková,Staškov,Podvysoká 

13:30 – 15:30 TURZOVKA –centrum  -120 km Súťaž elegancie, výstava, 
občerstvenie- cukráreň zmrzlina 

Prejazd smerom : Vysoká,Makov,Velké Karlovice 

16:30 – 17:30 KAROLINKA – 155 km Výstava,občerstvenie -frgále 
Prejazd smerom : Velké Karlovice, Bumbálka,Bílá 
18:00 – 18:30 STARÉ HAMRY-Samčanka – 187 km Výstava 
Prejazd smerom :Ostravice ,Frýdlant n O. 

19:00 Hotel Petr Bezruč -208 km CIEĽ  

 

TRASA PRE MODRÉ 

 ŠTARTOVÉ ČÍSLA 

 

OBED 

Štart , cieľ 



26.7.2014 SLOVENSKÁ ETAPA PRE ČERVENÉ ČÍSLA !!!-128 km 

Čas Miesto Program 
9:00 – 9:30 Hotel Petr Bezruč -0 km ŠTART 

Prejazd smerom : Ostravice, Staré Hamry ,Klokočov ,Olešná ,Staškov, Raková,Čadca, 

11:00 – 12:30  -KRÁSNO NAD KYSUCOU – 64 km OBED ,výstava,kultúrny 
program,navšteva 
prirodovedného múzea 

Prejazd smerom : Čadca po starej ceste 

13:00 – 14:00 ČADCA -  73 km Prejazd pešou zónou,výstava 
Prejazd smerom : Raková,Staškov,Podvysoká 

14:00 – 16:00 TURZOVKA –centrum  -88 km Súťaž elegancie, výstava, 
občerstvenie -zmrzlina v cukrárni 
MATILDA 

Prejazd smerom : Klokočov 

16:30 – 17:30 KLOKOČOV– 95 km Výstava 
Prejazd smerom : Konečná 
17:30 – 18:00 STARÉ HAMRY-Samčanka – 106 km Výstava-Občerstvenie               

frgály z Karolinky 
Prejazd smerom :Ostravice ,Frýdlant n O. 

19:00 Hotel Petr Bezruč -128 km CIEĽ  

 

TRASA PRE ČERVENÉ 

ŠTARTOVÉ ČISLA 

 

OBED 

Štart , cieľ 


