TISKOVÁ ZPRÁVA
Jízdy pravidelnosti historických a závodních vozidel
LIBROS FESTIVAL RYCHLOSTI
Nablýskané limuzíny, sportovní i závodní automobily a motocykly, na nichž jezdili či
závodili naši dědečkové. To budou lákadla, která přivedou v sobotu 9.6.2012 do Centra bezpečné
jízdy LIBROS Ostrava stovky automobilových a motocyklových fandů a sběratelů. A nebudou zde
jenom muzeální kousky na dívání, téměř všechna vozidla jejich majitelé proženou na závodním
okruhu a každý z nich se bude snažit co nejlépe umístit v I. ročníku LIBROS FESTIVALU
RYCHLOSTI – jízdy pravidelnosti historických a závodních vozidel.
V každé jízdě budou závodit minimálně čtyři stejně výkonné stroje ve své příslušné
kategorii. Po odstartování jezdci projedou minimálně tři okruhy, kde ve dvou libovolných okruzích
se jim změří časy, které se od sebe odečtou. Jezdci absolvují minimálně dvě jízdy. Vítězem se
stane ten, kdo bude mít nejnižší celkový součet rozdílu časů z dané jízdy.
Tato akce je ojedinělá v České republice, ale také i v Evropě a přispívá ke zvýšení
společenské prestiže Centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava, města Ostravy a
Moravskoslezského kraje. Tento I. ročník je svým programem určen nejen pro dospělé, ale i pro
celé rodiny s dětmi a má prezentovat um a šikovnost našich předků v pohybu. Pro zvýšení
atraktivnosti bude souběžně s jízdami pravidelnosti probíhat soutěž elegance historických vozidel
a burza dílů k těmto vozidlům.
Během této akce se uskuteční také celá řada doprovodných akcí včetně exhibice Libros
Tatra teamu a večerního ohňostroje.
Široká veřejnost bude mít možnost strávit příjemnou sobotu, během níž se určitě pobaví
celé rodiny. Pozvání přijala řada známých osobností mezi sběrateli historických vozů, ale i
osobnosti bývalých a současných automobilových a motocyklových závodníků.
Za přípravou této prestižní akce stojí také obrovské nadšení místních fandů. LIBROS
FESTIVAL RYCHLOSTI zaštítil Rotary Club Ostrava International.
Více informací a podrobný rozpis programu naleznou zájemci na webové adrese
www.oldracing.cz .
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