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MILLE  MIGLIA - 12. až 17. května  2015 
(www.1000miglia.eu) !

Vážení přátelé, dovoluji si Vás tímto informovat o termínu konání jedné z největších a 
nejhezčích motoristických akcí. Pokud byste se chtěli zúčastnit výletu na tuto akci, neváhejte 
mne kontaktovat ☺.  !
Předpokládám, že bychom naši akci zahájili v Brescii. Sraz v místě ubytování ve středu 13. 5. 
2015 v odpoledních hodinách. Ve čtvrtek 14. 5. centrum města - dopoledne registrační přejímka 
a odpoledne start závodu. Potom, jako už tradičně, bychom v podvečerních hodinách odjeli do 
San Marina, kde bude zajištěné ubytování (2 noci).  !
Protože bude nutné zajistit naše ubytování ještě před koncem roku, je nutno se na akci 
závazně přihlásit nejpozději do 15. prosince t.r.!!! !
Sraz účastníků: 13 / 05 / 2015 odpoledne – hotel v Brescii (bude upřesněno) 
Přejímka a start: 14 / 05 / 2015 Brescia – centrum města, start Viale Venezia 
             První auto startuje v 14:45 hod. 
   Odjezd do San Marina cca v 17:30, večer ubytování v San Marinu 
San Marino 15 / 05 / 2015 – dopoledne sledování průjezdu závodních vozů městem, 

odpoledne – individuální program (možný výlet do Urbina (tam a zpět cca 
100 km) či Assisi (tam a zpět do SM cca 320 km).  

Ukončení srazu: 16 / 05 / 2015 – dopoledne po snídani odjezd ze San Marina (směr 
Florencie) na jedno z kultovních míst závodu: Passo della Futa. (cca 200 
km, 5 až 6 hod. jízdy). Po průjezdu závodní kolony odjezd domů nebo 

http://www.1000miglia.eu


individuální program. Pro úplnost: cíl závodu je 17 / 05 / 2015 v Brescii na 
Viale Venezia a příjezd prvního auta do cíle je očekáván v 13:00 hod. !

Při návratu je možno přespat někde u Lago di Garda (cca 200 km od Futy) - doporučuji.  !
 Libor NOVOTNÝ   (novotny@abe.cz, +420 607 201 398) 
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