
Mercedes-Benz klub Česká republika, z.s. 

59. Výroční sraz Mercedes-Benz klub Česká republika:  
Mercedesy pod Ještědem 2022  
Aneb Reichenbergem za Liebiegem 
 

Základna srazu – ubytování 
Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, 460 01 Liberec / 5. – 7.8.2022 
Telefon 485256795 
Administrativní základna: REXON SECURITY plus s.r.o., Polní 180/6, 460 01 Liberec (korespondenční adresa). 
Sraz koná Mercedes-Benz klub Česká republika, pořadatelem akce je na základě smlouvy společnost REXON 
SECURITY plus s.r.o. 
Ředitel akce Josef Holický, tel 775 789 511 josef.holicky@mercedes-benz-klub.cz    
 
Program srazu  
5.8.2022  13:00 – 19:00  Příjezd účastníků, registrace, ubytování, parkování vozidel 
                  19:10 – 20:10  Večeře formou rautu 
   21:00 – 21:20  Slavnostní přivítání účastníků na parkovišti před hotelem. 
   21:30 – 23:00  Otevřený bar hotelu. 
 
6.8.2022  07:10 – 08:10  Snídaně formou rautu  
   08:20 – 08:50  Rozprava s posádkami před startem do závodu 
   09:00 – 09:01  Start 1. posádky – startovní interval 1 minuta / trasa cca 106 km 
   10:10 – 10:11     Start 62. posádky – poslední startující 
   13:00 – 15:10  Oběd na trase – zajištěno pořadatelem (nahlášená jídla) 
   14:00 – 16:00  Start odpolední etapy, ne před 14 hodinou, ne podle start. čísel. Cca 50 km. 
   15:15 – 17:15  Cíl 2. etapy – evidence posádky v cíli 
   18:00 – 18:10  Focení - Sportovní areál Vesec 
   19:30 – 19:30  Uzavřené parkoviště hotelu! 

  20:15 – 21:00  Večeře formou rautu – vstupenka je vyplněný anketní lístek 
   21:00 – 22:00  Slavnostní vyhlášení výsledků  
   19:00 – 00:00  Otevřený hotelový bar v místě vyhlášení výsledků 
 
7.8.2022  08:00 – 09:00  Snídaně formou rautu 
   09:30    Společný  odchod na spanilou procházku na náměstí před Radnicí 
   10:00   Projev primátora města Liberce předání plaket.  
   10:30 – 11:50  Prohlídka radnice a vyhlídkové věže – organizované. 
   12:00   Konec srazu. Otevřené parkoviště bez dozoru. 
   12:15   Opuštění parkoviště hotelu. 
 
Pásky na ruce slouží jako vstupenky na všechna jídla, na místa kontrolní stanoviště a do všech míst vyhrazených 
pro účastníky. Pokud se vám páska poškodí, vyhledejte organizátora srazu, bude vám za poškozenou vydána 
nová. Osobě bez pásky na ruce nebude umožněn vstup na výše jmenovaná místa.  
 

 

Veškeré organizované jízdy vozidel v rámci srazu se konají na veřejných i neveřejných komunikacích za podmínek 

stanovených Zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. 

Dbejte na dodržování pravidel silničního provozu, zejména rychlostních limitů. U zákazových značek musí být 

pořadatelem vyznačen povolen vjezd – v opačném případě se řiďte zákonem. Každý řidič je povinen zajistit 

zákonem stanovený technický stav vozidla a mít platné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dbejte na 

nepřítomnost alkoholu a stopy jiných omamných látek v krvi řidiče vozu včetně platného řidičského oprávnění. 

Celková trasa je v délce 160 km + bloudění… 

 

Za realizační tým srazu Vám přeji veselou náladu, skvělou zábavu a vítězství nad sebou samými. Soutěž vyhraná 

metodou fair-play Vás jistě potěší. Jinou cestou získaná trofej radost nepřinese… 

 

Věřím, že si pobyt a účast na srazu v Liberci užijete. My, co nesoutěžíme, pro to uděláme maximum. 

 

          

Josef Holický, ředitel závodu  


