CARLSBAD CLASSIC
15.–16.7.2016 Karlovy Vary

SETINOVÁ SOUTĚŽ
Všechno začalo v roce 2013, kdy jsme udělali první
ročník soutěže Carlsbad Classic. Do Česka jsme
přivedli koncept, který se běžně používá při Mille
Miglia, Targa Florio, Silvretta Classic a dalších
předních soutěžích. Jde o tzv. setinovou rallye, kdy
je cílem ujet přesnou vzdálenost na setinu vteřiny
přesně. Nejde o závodění, ale jízdu na přesnost.
Během let se naše soutěž vyvíjí, stává se
komplexnějším, živoucím organizmem. Neustále
se učíme, vylepšujeme, zvyšujeme úroveň testů
i organizace jako takové. I když pokaždé tvoříme
z větší části novou trasu (limituje nás pouze počet
a kvalita silnic), základní program zachováme.
Akce se koná druhý víkend v červenci. Pravidelně
je vedro. Do Karlových Varů se přijíždí během
dopoledne, kdy probíhá registrace. Po obědě se
startuje a páteční etapa má cca 110 km. V pátek
večer pořádáme luxusní garden party v resortu
Savoy Westend zakončenou ohňostrojem. V sobotu
se startuje kolem deváté a vyráží na celodenní část,
zpravidla čítající do 200 km. Celá trasa je protkaná

testy přesnosti, průjezdními a časovými kontrolami
– na jejich zvládnutí závisí výsledky jednotlivých
posádek. V sobotu večer je vyhlášení výsledků
a následný volný program, který pokračuje do noci.
Na závod se mohou přihlásit majitelé klasických
automobilů a youngtimerů do roku výroby
1986 (mladší pouze výjimečně po dohodě
s organizátory). Rádi ve startovní listině objevíme
i předválečná auta, ale upozorňujeme, že pro
zvládnutí akce je třeba nějaký ten výkon (trasa
je plná zatáček a převýšení je častější než jízda
po rovině).
Nabízíme jedinečnou sportovní a společenskou
událost, nikoliv pouze „rallye veteránů“. Nikdy
neopomíjíme základní esenci – jízdu s klasickým
autem a její specifika.

SPA TOWN RALLYE
Carlsbad Classic - hundredth of a second race
- The two-day competition in which you have
vanquish in your classic car 250 kilometers.
The route passes through famous, so called spa
triangle. The start and finish will be in Karlovy
Vary, in Savoy Westend resort - this already
promise a unique experience for every classic car
fan. We know that European classic car scene
offers many different competitions and it won’t
be easy for us to stand out and bring something
new. We are aware about thev level of domestic
classic car shows and therefore we decided to
prepare something else for you - the Carlsbad
Classic.
The first part of the race will be afternoon stage.
We're not going to keep you calm - you can
expect exciting competition from very beginning.
As soon as you will complete the Friday’s stage,
the noble welcome evening in the Savoy Westend
Hotel will waiting for us. We can talk, discuss
the results and have a great time. The dinner and
welcome cocktail will be prepared for you and
your accompaniment.
On Saturday we have prepared much longer track
and more difficult measurement tests. In total
150 km will be prepared for you on this date, the
route leads through cozy north-western Bohemia
region and you will visit so called spa triangle Karlovy Vary, Mariánské Lázně and Františkovy
Lázně. Part of this stage will be a lunch in the
beautiful environment of another spa town Konstantinovy Lázně. During the race we will
prepare for you the measured tests - some of them
will be announced and you will have them in your
road book, but some of them will be hidden.
The whole trip ends on a Saturday afternoon in
Karlovy Vary, in the Savoy Westend Hotel where
the final ceremony and result announcement will
be held.
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