
Poštovani članovi svih oldtimer klubova, a i svi ostali ljubitelji oldtimera pozvani ste na 16. natjecateljski oldtimer auto rally koji organizira 
Oldtimer klub Zadar. Susret će se održati 17. i 18. rujna. Natjecanje koje će se održati u subotu 17. rujna boduje se za prvenstvo Hrvatskog 
oldtimer saveza. Važnost natjecanja je u tome što se s njim zatvara ovogodišnje prvenstvo. Pored sportskog dijela planiran je i zabavni, odnosno 
turistički dio u kojem će se posjetitelji moći upoznati s ljepotama i zanimljivostima doline Gacke i grada Otočca. Predviđen je posjet sirani 
Runolist, utočištu malih medvjeda u Kuterevu i povijesnim zrakoplovima na aerodromu Otočac. Isto tako, posjetit će se i Majerovo vrilo gdje 
rijeke još uvijek svojom snagom pokreću mlinove onako kako su ih pokretale stoljećima.

U hotelu Gacka u plamenu baklji bit ćemo dočekani uz glazbu i delicije tog kraja. Gostoljubivost koju nam je pružio Grad Otočac, Turistička 
zajednica Grada Otočca, hotel Gacka i svi oni koji vole i žive za ovaj kraj bit će nagrađeni izložbom povijesnih automobila koji su danas postali 
zaista vrijedna imovina našeg društva. 

Kotizacija za ovaj događaj iznosit će 350 kn za vozače i 300 kn za suvozače. S tim iznosom pokriven je ručak, večera u subotu, noćenje te 
doručak u nedjelju kao i sve ostalo što uobičajeno prati rally-e u organizaciji Oldtimer kluba Zadar.

S obzirom na to da se radi o natjecateljskom rally-u koji se boduje za prvenstvo Hrvatskog oldtimer saveza dužnost nam je ponuditi i jeftiniju 
opciju u kojoj će natjecateljima, i to samo onima koji imaju natjecateljsku licencu Hrvatskog oldtimer saveza, biti omogućeno da dođu samo u 
subotu kada će se natjecanje i održati. Za njih će kotizacija iznositi 300 kn za vozača i 250 kn za suvozača. 

Molimo sve one koji imaju namjeru doći na naš rally da se prijave najkasnije do 12. rujna kako bi mogli ispuniti obavezu prama našim 
domaćinima u Otočcu. Pošto se radi o dosta složenoj organizaciji, prijave koje stignu nakon tog roka nažalost nećemo moći zaprimati. Prijave se 
mogu izvršiti putem telefona SMS-om na broj 092 1512015 ili putem e-maila na akubaska@icloud.com. Prilikom prijavljivanja nužno je navesti 
ime i prezime vozača, ime i prezime suvozača te marku i godinu proizvodnje automobila. 

Srdačan pozdrav od članova Oldtimer kluba Zadar


