
 
 

BESKYD  RALLYE  TURZOVKA 2020  

 

 MEMORIAL  LADISLAVA  DLHOPOLČEKA                

23.7. – 26.7. 2020 

 

 

Vážení priatelia  

 
Týmto ročníkom začína nová etapa histórie nášho podujatia.  

 

Pod dohľadom nášho prezidenta z nebeských výšin, sme boli nútení pristúpiť k niekoľkým zmenám. 

Tou najvýraznejšou je, z dôvodu zohľadnenia kapacitných možností hotela Petr Bezruč, zníženie počtu 

účastníkov pretekov. Toto opatrenie nám umožní dostať všetkých hostí „pod jednu veteránsku strechu“ 

a odbúrať presuny hostí medzi ďalšími hotelmi. Uvedené riešenie sa ,vzhľadom k veľkému záujmu 

a k našej snahe o udržanie kvality podujatia, javí ako najprijateľnejšie, pričom  očakávame od neho 

skvalitnenie organizácie a úsporu času, ktorý budeme môcť venovať Vám. 

Účastnícky poplatok bude z dôvodu zníženia počtu účastníkov a pre posilnenie kurzu českej koruny 

oproti minulému roku mierne zvýšený. 

23. ročník Beskyd rallye bude súčasne memoriálom Ladislava Dlhopolčeka, čomu organizačný výbor 

prispôsobí výber zúčastnených posádok. 

Prosíme záujemcov o účasť na podujatí, aby zodpovedne vybrali zo svojej garáže to správne vozidlo 

odpovedajúce propozíciám stretnutia. 

 

 

PROPOZÍCIE: 
 

- stretnutie je organizované pre 120 vybratých posádok historických vozidiel vyrobených do roku 1945 

(alebo mladších na základe súhlasu usporiadateľa) 

- podujatie tvoria tri etapy jazdy krásnym horským prostredím Moravsko – Slovenských Beskýd 

v celkovej dĺžke cca. 270 km 

- z dôvodu uskutočnenia rôznych sprievodných akcií, usporiadateľ odporúča primerané dobové 

oblečenie posádok 

 

Štartovné vo výške 140 €, alebo 3.350 kč /na jedného člena posádky zahŕňa:  

- 3x hotelové **ubytovanie 

- vstup do bazéna 

- kompletné stravovanie 

- úvodnú recepciu a kultúrny program 

- občerstvenie a sprievodný program na trase 

- vstupné do všetkých navštívených pamiatok 

- technické zabezpečenie podujatia 

- odmeny a vecné ceny 



 

Kompletne vyplnené prihlášky a fotografiu prihláseného vozidla zašlite elektronicky alebo poštou na 

nižšie uvedené adresy v termíne do 15.4. 2020 

 

Organizačný výbor svojim rozhodnutím vyberie 120 posádok, ktorým bude do 30.4. 2020 potvrdená 

účasť a tým budú zaradené na štartovnú listinu. 

 

Proti rozhodnutiu organizačného výboru o zaradení alebo nezaradení na štartovú listinu nie je možné 

protestovať , to je výlučným právom usporiadateľa. 

 

 

Štartovné uhraďte až po potvrdení Vašej účasti najneskôr do 30.5.2020 bankovým prevodom. Bankové 

spojenie Vám bude oznámené spolu s variabilným symbolom pre platbu po potvrdení Vašej účasti 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 

 

 

Turzovský  veteran  club 

Štefánikova 168 

023 54 TURZOVKA 

 

www.beskydrallye.com 

 

beskydrallye@gmail.com 

 

Riaditeľ podujatia: 

Václav Dostálek   00421-905407262 

                           e-mail: v.dostalek@centrum.cz 

 

Technický riaditeľ: 

 Martin Dlhopolček ČR  00420-608707803 

 

 

                      

 

Hotel  Petr  Bezruč   
Frýdlant nad Ostravicí 327, 739 11 Malenovice, Č.R. 

www.hotelpetrbezruc.cz 
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