
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Propozice Veterán Rallye Beskydy 2013 
Kontakt: Alena Čípová +420 734 212 347 

Eva Sasínová +420 607 658 773 
 

                                                                  

 
 

XXXXIV. Mezinárodní Veterán Rallye 
BESKYDY 2013  

XXX. Memoriál z. m. s.  
JOSEFA VEŘMIŘOVSKÉHO 

 
30. 8. – 1. 9. 2013 

 



 
Vážení příznivci značky Tatra  

a 
 příznivci TVCC Kopřivnice 

 
TATRA VETERÁN CAR CLUB KOPŘIVNICE 

 si Vás dovoluje pozvat na naši tradiční 
 

RALLY E BESKYDY 2013 
 

Letošní rallye se pojede do Kopřivnice a bude věnována velké osobnosti  
z.m.s. Josefu Veřmiřovskému a 65. Výročí povýšení Kopřivnice na město. 

 
Josef Veřmiřovský zasvětil celý svůj život automobilům a své domovské stáji Tatra - 
Kopřivnice. Začal zde pracovat hned po vyučení a v roce 1925 se stal jejím 
předváděcím řidičem. Již o pět let dřív se zúčastnil "Informativní jízdy kolem 
republiky" pořádané Českým autoklubem. Hned od prvního ročníku v roce 1921 se 
také proslavil v závodě Ecce homo. Několikrát se mu toto automobilové klání 
podařilo vyhrát, a to nejen na vozech s dvouválcovým, ale i čtyřválcovým motorem. 
Jeho jméno bylo v průběhu 20. a 30. let 20. století známo nejen u nás, ale i v 
zahraničí. Na 5 300 km dlouhé trati Leningrad - Moskva - Charkov - Rostov - 
Vladikavkaz - Tbilisi a zpět získal pro automobilku Tatra dvě první ceny - za 
pevnost vozu a za úspornost pohonných látek. Kromě závodění se věnoval i sbírání a 
archivování dokumentů a fotografií se vztahem k Tatře. Stal se spoluzakladatelem 
kopřivnického Technického muzea a zachránil pro jeho depozitář spoustu cenných 
historických vozů. 
 
 

 
Sraz účastníků a presentace bude tradičně na Horní Bečvě v rekreační 
středisku RETASO, naproti restaurace ZAVADILKA. 
 
Příjezd účastníků v pátek 30. srpna 2013 od 15:00 do 19:00 hod!!!!! 
 
V sobotu 31. srpna 2013 v 9:15 se uskuteční rozprava s jezdci. 
V 10:00 odjezd v koloně do Kopřivnice.  
Oběd od 13:00 v jídelně Tatra Kopřivnice. 
 
!!! V SOBOTU SE DO SOUTĚŽE NEPŘIJÍMÁ !!! 
 
Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: 
 
Sasínová Monika 
Libhošť 223, 742 57 Libhošť 
nebo na email tvcckoprivnice@seznam.cz 
 
Vklady zašlete do 15. 8. 2013: 
Česká spořitelna – Nový Jičín, číslo účtu 1763263399/0800 
 
Platba na místě + 500,- Kč 
 
NEPLATÍ PRO ZAHRANI ČNÍ ÚČASTNÍKY: 
ti hradí poplatky v hotovosti (Kč) při presentaci. 
 
Hodnotí se první tři místa v daných kategoriích:  
I. kategorie – do r. 1935   startovné 300,- Kč 
II. kategorie – 1936 – 1954     400,- Kč 
III. kategorie – 1955 – výše      500,- Kč 
IV. kategorie – nákladní automobily   300,- Kč 
 
Pořadatelé ocení příjezd posádek v dobovém oblečení. 
 
Rallye se jede za běžného silničního provozu. Pořadatel má právo výběru 
vozidla. Vozidlo musí být vybaveno platnou SPZ, nebo průkazem ZSPZ, 
včetně zaplaceného pojištění – kontrola při přejímce vozidel. 


