
 

 

Vás, všechny příznivce offroadu tímto zveme na offroad 
víkendové setkání dne 21.- 23. 6. 2019 

OFFROADVÍKEND červen 2019 !!!!!!!!!! – podařilo se mi dohodnout ježdění na 
Slovensku – „slovenské písky“ těsně za hranicemi Česka v sousedství NP Záhorie. 
Tímto vás tedy zvu k účasti na Offroadvíkend, který proběhne tedy od pátku 
21.6. do neděle 23.6. 2019. Jezdit budeme po dvojicích nebo po jednom, jak 
kdo chce v okolí 5km kolem tábořiště. Sraz a ubytování na Slovensku bude 
v pátek 21.6. v 18.00 hodin v přírodě v kempu cca 5km za obcí Sekule směrem od 
hranic Česka – přesné souřadnice budu rozesílat přihlášeným účastníkům 14 dnů 
před konáním akce.   

Samotné ježdění v terénu  se bude konat v sobotu od 9.30 do 18 hod. - nováčci 
se mají na co těšit, jsou zde pěkné cesty a místy i náročné úseky. Jedná se o 
území do kterého se jinak jen těžko s povolením dostanete. Věřím, že terénem 
nepohrdnou ani kovaní offrouďáci. Zúčastnit se může, kdo chce . 

Takže ke srazu - propozice: 

Kdy: víkend 21. - 23.6. 2019  - sraz všech již v pátek v 18.00 hod, v sobotu 
pak hromadný start soutěží v 9.30 hod. Lze přijet až v sobotu rovnou na 
souřadnice, pokud přijedete v 10.00 je to již pozdě a nelze se během dne 
připojit.  

Kde: 5km za obcí Sekule. Jeďte po D1 až za SK hranice, pak sjeďte na obec 
Moravský Svatý Ján a dál pokračujte po silnici č.2 do Obce Sekule, potom 
pokračujte na uvedené souřadnice.  

Ubytování:   

Ubytování je v přírodě v prostoru 

Strava:  

- V jednání mobilní kiosek s občerstvením, bude potvrzeno společně se 
souřadnicemi přihlášeným účastníkům 

- z vlastních zdrojů 



 

Program: 

Pátek  

- kdo chce, může přijet, stejně jako já a spousta dalších v pátek 21.6. v 18.00 na 
místo tábořiště, kdy budu připravovat trať. Večer posedíme u ohýnku. Tak 
dorazte již v pátek!!!!  

- kdo bude mít zájem, probereme podrobně chystané cesty do různých končin  
v roce 2019 a 2020 –  Dětské Rumunsko, Alpy, Andalusie, Maroko, Omán, Izrael, 
Ukrajina, Kavkaz 2021 aj. 

Sobota  

9.00 - sraz všech účastníků na souřadnicích tábořiště 

10.00 – start soutěže „razítkovaná“ v celém prostoru po skupinách, nováčci 
v koloně za organizátorem 

13.00 – oběd v tábořišti   

17.30 – konec soutěží  

18.00 - večerní program – u ohýnku kytara, vyprávění, popíjení 

Neděle 

- Pro zájemce dopolední poježdění v prostoru,  odjezd k domovu 

Poznámky: 

- kdo máte GPS navigaci nejlépe s topo mapou SK, vezměte si ji sebou 
na „razítkovanou“!!!!!!! 

- obutí vozidla doporučuji AT, případně MT  
- 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=1561068000 

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

Č.u. 4943000389/0800 (v ceně je povolení pro jízdu v prostoru, účastnický 
poplatek, soutěž pro účastníky). 

http://www.offroadpruvodce.cz/prihlaska.php?destinace=25&termin=1561068000


Počasí je objednané, na setkání se těší                     Radek a Marta 


