
 

 
 
Informace před startem 
 
Vážení účastníci, věnujte, prosím, pozornost důležitým informacím před startem Moravian 
Wallachia Classic, veteránské setinové rallye, která se uskuteční ve dnech 25. a 26. června 
2021. 
 
COVID PODMÍNKY 
Během akce je potřeba dodržovat aktuálně platná hygienicko-epidemiologická opatření. Při 
administrativní přejímce mají účastníci povinnost předložit některý z následujících dokumentů: 

1. potvrzení o negativním výsledku antigenního testu, který nebude starší než 72 hodin, nebo 
negativním výsledku PCR testu provedeném nejdéle před 7 dny; 
 

2. potvrzení o aplikaci očkovací látky proti onemocnění covid-19 dle platných podmínek 
stanovených Ministerstvem zdravotnictví; 
 

3. potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 ne starší než 180 dní. 
 

Potvrzení budou kontrolována během administrativní přejímky při prezenci posádek. 

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 v místě konání akce pořadatel nezajišťuje. 
 
  



 

ADMINISTRATIVNÍ PŘEJÍMKA 
Čtvrtek 24. 6. 2021, 18:00 – 20:00 
Pátek 25. 6. 2021, 8:00 – 12:00 
Razula Classic Park – Bistro, Velké Karlovice 334  
GPS: 49.3693456N, 18.3547356E 
 
Pokud přijedete do Velkých Karlovic už během čtvrtečního večera, ve stanu u Bistra Razula máte 
možnost absolvovat administrativní přejímku a mít na přípravu před startem více času. Prezence 
posádek bude pokračovat na stejném místě v pátek dopoledne, od 11 hodin bude následovat oběd 
pro všechny účastníky. Během administrativní přejímky budou soutěžící vybaveni veškerými 
materiály, mimo jiné i startovními čísly, kterými podle návodu polepí svá vozidla. 
 
Náležitosti přejímky: 

• kontrola negativního testu, potvrzení o očkování nebo prodělání onemocnění covid-19 
• doplnění chybějících podrobností v přihlášce 
• kontrola technického průkazu vozidla 
• kontrola platby startovného 
• podpis formuláře s prohlášením posádky 

Parkoviště pro veterány bude po celou dobu soutěže organizované na opačné straně silnice pod Spa 
hotelem Lanterna, vleky můžete zaparkovat na vyhrazené ploše u Bistra Razula. 

 
Tréninkový kemp 
Velké Karlovice, Fojtství 
Pátek 25. 6. 2021, 9:00 – 11:30 
GPS: 49.3542539N, 18.2705967E 
 
Od 9 hodin proběhne ve stanu u Bistra Razula rozprava s účastníky Tréninkového kempu. Na úseku 
vedle hlavní silnice ve směru Vsetín, vzdáleném 7 kilometrů od místa administrativní přejímky, máte 
možnost si ještě před startem soutěže vyzkoušet průjezdy fotobuňkami s měřením času, abyste se 



 

dokonale připravili na testy přesnosti. Pro zajištění hladkého průběhu budou vozidla účastnící se 
kempu rozdělena do skupin. 

 
PROGRAM SOUTĚŽE 
 
Čtvrtek 24. 6. 2021 
18:00 – 20:00 Prezence posádek a administrativní přejímka 

 Velké Karlovice 334, Razula Classic Park (Bistro – stan) 
Pátek 25. 6. 2021 
8:00 – 12:00 Prezence posádek a administrativní přejímka 

Velké Karlovice 334, Razula Classic Park (Bistro – stan) 
9:00  Rozprava s účastníky Tréninkového kempu 

Velké Karlovice, Razula Classic Park (Bistro – stan) 
9:30 – 11:30 Tréninkový kemp 

 Velké Karlovice, Fojtství 
11:00 – 12:30 Oběd 

Velké Karlovice, Razula Classic Park (Bistro – stan) 
12:30 Rozprava s posádkami před startem 

Velké Karlovice, Razula Classic Park (Bistro – stan) 
14:00 Start soutěže 

Velké Karlovice, Razula Classic Park 
15:25 Ceremonial start 

 Vsetín, Dolní náměstí 
16:40 Coffee break 

Luhačovice, Společenský dům 
18:20 Cíl I. etapy 

Pulčín, Trampská hospoda / 100-dola 
19:00 – 21:00 Průjezdní kontrola (PC 1) 

Kohútka, Chata Kohútka 
19:30 – 23:00 Průjezdní kontrola (PC 2) & Driver‘s drink / Wallachian night 

Velké Karlovice, Razula Classic Park (Bistro – stan) 



 

Sobota 26. 6. 2021 
8:00 Start II. etapy 

Velké Karlovice, Razula Classic Park 
9:30 Coffee break 

Frenštát pod Radhoštěm, Restaurace Rekovice 
11:10 Polední pauza s obědem 

Ostravice, Golf 
14:42 Coffee break 

 Valašské Meziříčí, Hotel Abácie 
16:15 Cíl soutěže 

Rožnov pod Radhoštěm, skanzen 
19:30 Vyhlášení vítězů & Valašský večer 

Velké Karlovice, Razula Classic Park (Bistro – stan) 
dress code: Tenue de Ville 

 
Na Valašský večer jsou zvány všechny posádky, které se zúčastní letošního ročníku soutěže. Kromě 
vyhlášení vítězů a bohatého rautu pro ně bude i doprovodný program. Dodatečné vstupenky na 
slavnostní galavečer je možné objednat při prezenci posádek. 
Pro hosty ubytované ve Wellness hotelu Horal je zajištěný bezplatný shuttle do Razula Classic Parku a 
zpět. Kontakt k objednání přepravy bude dostupný v místě konání akce. 
Podrobný časový harmonogram a seznam přihlášených posádek včetně startovních čísel najdete na 
www.mwc.cz. 
 
KONTAKT 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte hlavního pořadatele Romana Fluxu telefonicky na čísle 
603 809 855, nebo na e-mailové adrese fluxa@inua.cz. 
 

http://www.mwc.cz/
mailto:fluxa@inua.cz

