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TISKOVÁ INFORMACE: TERMÍNY KONÁNÍ SETINOVÝCH RALLYE V ROCE 2014 
 
Vážení příznivci veteránských soutěží, 
 
dovolte, abychom vás informovali o termínech konání mezinárodních veteránských rallye 
Carlsbad Classic 2014 a South Bohemia Classic 2014, které budou stejně jako letos 
zorganizovány podle standardů a pravidel prestižních evropských podniků.  
 
Carlsbad Classic 2014 se bude konat 18.- 19. července 2014 v Karlových Varech a okolí. Jedná 
se o podnik, během kterého se s mimořádnou noblesou skloubí elegance klasických vozů 
s věhlasným lázeňským prostředím, jež nejlépe reprezentuje partner tohoto podniku 
pětihvězdičkový hotelový resort Savoy Westend. 
 
South Bohemia Classic 2014 se bude konat 5.- 6. září 2014 v okolí Českého Krumlova. Tato 
rallye klade větší akcent na sportovního ducha a řidičskou odhodlanost, kterou velmi dobře 
prověří např. páteční noční etapa. O příjemnou atmosféru a odpovídající zázemí se 
postará Hotel Resort Relax na břehu Lipenské přehrady. 
 
Oba podniky se vhodně doplňují a každý potěší účastníky trochu odlišným zážitkem. Jedno 
však mají společné – o vítězích rozhoduje pouze perfektní souhra řidiče, spolujezdce a 
jejich vozu. Během těchto, v Česku unikátních podniků, je totiž na posádky připravena 
hned celá řada testů přesnosti, kde se měří odchylka od předem stanoveného času 
s přesností na setinu sekundy. Oproti roku 2013 dojde u obou zmíněných rallye 
k dalšímu zatraktivnění soutěže mj. právě v časoměřičské oblasti. 
 
Stejně tak čeká na úspěšné (nebo šťastné) posádky opět celá řada hodnotných cen, která 
jen podtrhuje výjimečnost těchto podniků v podmínkách české veteránské scény. 
 
Startovné bylo pro dvoučlennou posádku pro rok 2014 stanoveno v případě červencového 
Carlsbad Classic na částku 5500 Kč, zářijový South Bohemia Classic stojí 5200 Kč. Do konce 
března 2014 je v platnosti zvýhodněné startovné (5000 Kč, resp. 4700 Kč) a do Vánoc je 
v nabídce i zvýhodněný dárkový poukaz za 9500 Kč, který zajišťuje posádce start na obou 
podnicích a který je samozřejmě možné i věnovat.  
 
Věříme, že vám výše uvedené informace alespoň částečně připomněly příjemné 
veteránské emoce z letošního roku a pevně věříme, že se v roce 2014 společně uvidíme 
na startu českých setinových rallye. 
 
V případě jakýkoliv dotazů jsme vám k dispozici na e-mailu info@classicrallye.cz. 
 
Za celý tým organizátorů obou veteránských rallye 
 

 
Jan Blažek 

Příloha: Loga obou soutěží, foto z uplynulého ročníku 


