POZVÁNKA NA MOTORISTICKÝ PLES
S VYHODNOCENÍM ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU ŠÍMA SPRINT 2017.
Kulturní dům Hladké Životice (okr. Nový Jičín), sobota 3. března 2018, začátek v 19.00 hod.
Kulturní dům Hladké Životice vyhledejte na www.mapy.cz zadáním adresy Obecní Úřad Hladké Životice, Hlavní 208.
Nařízení EU od 2018 vyžaduje důrazné dodržování ochrany osobních dat. Z tohoto důvodu je zásadní změna pro objednávání
míst na ples. Obdobný postup bude nutno dodržet i pro registraci do jednotlivých akcí Šíma sprint , viz. text níže kapacita sálu…
Vážení.
Po sezonu 2017 jsme se scházeli na akcích závodů Šíma sprint. Většinou nezbyl pro zaneprázdněnost závoděním čas ani na
„pokecání“. Mnozí z nás se pro „maskování kombinézami a přilbami“ vůbec neznáme. Toto vše by šlo vyřešit setkáním se při akci
motoristického plesu. Plesání, jásání, projevení radosti, toto je několik významů odvozených od slova PLES. Ples je dle mého
názoru jednou z nejvyšších společenských akcí, na které lze projevit ÚCTU všem jezdcům, v tomto případě jezdcům akcí Šíma
sprint. Na plese budou vyhodnoceni jezdci, kteří splnili požadované propozicemi, tj. minimálně 50% odjetých závodů seriálu. Za 1.
místo v kat. vyhodnocený obdrží pohár a plaketu s certifikací Mistra ČR Šíma sprint 2017, za 2. a 3. místo pak pohár a plaketu
s certifikátem, a za 4. místo plaketu s certifikátem.
Vstup na akci plesu:
)))Vyhodnocení mistři 2017, 2. a 3.místo mají volný vstup.
)))Věnuje-li věcný dar/osoba do tomboly, pak má tato rovněž volný vstup.
)))Pro ostatní je vstup podmíněn uhrazením částky 150,- Kč/ osoba.
Prostory pro konání akce plesu (sál, balkón, přísálí, bar, kuchyňka, WC samostatně pro pány, pro dámy, pro vozíčkáře, pro
pořadatele atd.) jsou po nedávné rekonstrukci, velmi pěkné a účelově zařízené, to vše budeme mít jen pro sebe = pro soukromou
akci – uzavřenou společnost. Rovněž je zajištěna tradičně kvalitní živá hudba (Leon a Hanka z Opavy, budou používat méně
hlasité reprobedny!), a taktéž teplé jídlo, alko a nealko nápoje (Večerka - Šternberk). Parkování je povoleno před budovou kde se
ples uskuteční (Obecní úřad).
Kapacita sálu je maximálně 96 míst k sezení, proto si prosím místa objednávejte jen závazně na:
http://www.simasprint.com/forum1.php, kde do pole pro text napište počet požadovaných míst k sezení, příjmení a jméno
objednavatele a zda dáte nebo nedáte dar do tomboly (příklad: 5/Novák František/dar ano).
Objednané pak naleznete na http://www.simasprint.com/forum2.php
Nejbližší ubytování - noclehy:
Suchdol nad Odrou (4km): zadejte do vyhledávače - ubytování Suchdol nad Odrou
Fulnek (6km): zadejte do vyhledávače - ubytování Fulnek
Na viděnou se těší Šíma Dalibor.
Motoristický ples Šíma sprint 2018
Seznam vyhodnocených 2017:
Kat. 1: Bystrý, Horáková, Horníček, Grygar
Kat. 2: Vavroch, Vorlík ml., Vaněrek, Závodný,
Kat. 3: Stodola, Příborský, Hejl, Slezák
Kat. 4: Ježek, Pirkl, Diblík, Vincurek
Kat. 5: Haviger, Liska, Owsianovski
Kat. 6: Chřibek , Hudeček, Bokůvka, Szalas
Kat. 7: Řehák, Palaj, Petr
Kat. 8: Šálek, Heinish, Osladil nejst., Říha
Kat. 9: Studený, Dokoupil ml., Brázda, Michna
Kat. 10: Schneider, Peřina, Vorlík st., Furiš a Furiš
Kat. 11: Krčová
Kat. 3: Smolík 7. místo
Kat. 6: Niederlinski 6. místo

