Vás, všechny příznivce offroadu tímto zveme na offroad
víkendové setkání dne 21.- 23. 9. 2018
OFFROADVÍKEND září 2018 !!!!!!!!!! – podařilo se mi dohodnout ježdění na
Slovensku v podhůří Nízkých Tater. Tímto vás tedy zvu k účasti na
Offroadvíkend, který proběhne tedy od pátku 21.9. do neděle 23.9. 2018. Jezdit
budeme po skupinách po hřebenech i v roklích v okolí slovenského Tisovce. Sraz a
ubytování na Slovensku bude v pátek 29.10. v 18.00 hodin na Salaši Zbojska zde
https://goo.gl/maps/5zKngEJwVbv ,www.zbojska.sk , je to za Banskou Bystricí
na souřadnicích N48.7453317, E19.8577864 , dálnice přes Bratislavu vede až
skoro na místo (posledních 50km bez dálnice). Kdo budete chtít objednat
ubytování, uveďte toto v přihlášce v poznámce - počet osob a kolik nocí. Kapacita
je slušná, ale ne bezedná, proto prosím zašlete přihlášku včas. Ubytování stojí
15eur/os/noc.
Samotné ježdění v terénu se bude konat v sobotu od 10 do 17 hod. - nováčci se
mají na co těšit, jsou zde pěkné cesty, jedná se o chráněné krajinné území do
kterého se jinak jen těžko s povolením dostanete. Věřím, že terénem nepohrdnou
ani kovaní offrouďáciJ. Zúčastnit se může, kdo chce J.
Takže ke srazu - propozice:
Kdy: víkend 21. - 23.9. 2018 - sraz všech již v pátek v 18.00 hod na salaši,
v sobotu pak hromadný odjezd do prostoru v 9.00 hod. Lze přijet až v sobotu
rovnou na souřadnice k salaši, pokud přijedete v 10.00 je to již pozdě a nelze se
během dne připojit.
Kde: na Salaši Zbojska, na souřadnicích N48.7453317, E19.8577864. Jeďte po

D1 až do Bratislavy, pak dál po dálnici na Banská Bystrica, potom na Tisovec a asi
15km před Tisovcem odbočka z hlavní silnice k salaši na uvedené souřadnice.
Ubytování:

Ubytování je zajištěno na Salaši Zbojska zde https://goo.gl/maps/5zKngEJwVbv
,www.zbojska.sk na uvedených souřadnicích. V penzionu je 10 vícelůžkových
pokojů. Kdo chce zajistit ubytování, uveďte to do přihlášky zde
http://www.offroadpruvodce.cz/prihlaska.php?destinace=25&termin=1537480800 nebo

neprodleně pište svůj požadavek na ubytování na mail info@expedice4x4.cz hromadně zajistíme ubytování všem. Cena za osobu15eur/os/noc. Platí se na
místě.
Strava:

-

V restauraci na salaši a v sobotu tradiční slovenské pirohy v prostoru
v režii organizátora – pirohů bude dost (pro ty hladovější)

Program:
Pátek

- kdo chce, může přijet, stejně jako já a spousta dalších v pátek 21.9. v 18.00 na
salaš, kdy budu připravovat trať. Večer posedíme v restauraci v místě, je tam
veliké plátno, budeme promítat fotky a filmy z expedic. Tak dorazte již v pátek!!!!
- kdo bude mít zájem, probereme podrobně chystané cesty do různých končin
v roce 2018 – Omán, Izrael, Andalusie, Maroko, Ukrajina, , Rumunsko, Kavkaz,
Alpy aj.
Sobota

9.00 - sraz všech účastníků u salaše na souřadnicích N48.7453317, E19.8577864
10.00 – start soutěže „razítkovaná“ v celém prostoru po skupinách, nováčci
v koloně za organizátorem
13.00 – oběd u boudy na louce
17.30 – konec soutěží
18.00 - večerní program v penzionu – promítání , vyprávění, popíjení
Neděle

-

Pro zájemce dopolední poježdění v prostoru, odjezd k domovu

Poznámky:

-

kdo máte GPS navigaci nejlépe s topo mapou ČR, vezměte si ji sebou na
„razítkovanou“!!!!!!!
obutí vozidla doporučuji MT !!! bude vhodnější než cokoliv jiného!!!
fotoaparáty a kamery sebou
kdo chce, může si vozidlo v ČR zapůjčit

Přihlášku na víkendové setkání najdete zde
http://www.offroadpruvodce.cz/prihlaska.php?destinace=25&termin=1537480800

Účastnický poplatek na víkendové setkání je za auto(posádku) 2.300,-Kč při platbě
p ředem přes účet nebo 2600,-Kč za vozidlo p ři platbě na místě.

Č.u. 4943000389/0800 (v ceně je povolení pro jízdu v prostoru, místní průvodce,

sobotní oběd, účastnický poplatek, soutěž pro účastníky).

.
Počasí je objednané, na setkání se těší
Kilař

zdar

