
 

 

JCS Hellsklamm 2019, Rakúsko, MAPA 

 

Otvorený zraz v rakúskom offroad centre pre viaceré značky, pre JCS bude pripravená 

uzavretá skupina a kemp. Jazdenie v rôzne náročných podmienkach lesa, náročnosť 

stúpa s mokrým počasím. Silno odporúčame preto MT pneumatiky, pokiaľ bude sucho 

sú AT tiež ok. Vhodné pre mierne upravené vozidlá, naviiák je výhodou, nie 

podmienkou. Ubytovanie priamo v areáli v kempe – teda stany, spacáky, expedičné 

stany. Príchod v piatok poobede, v sobotu jazdíme celý deň, nedeľa zbalenie a odchod. 

Strava vlastná, prípadne možnosť stravy priamo v kempe, bufet a WC s vodou 

k dispozícii. 

Podujatie sa koná v nádhernom offroad areáli s plochou vyše 200ha a je určené hlavne 

upraveným autám a nejakým offroad skúsenostiam, zúčastniť sa však môžu aj sériové 

vozidlá, budú mať potom mierne upravený program. Terén sa nachádza v bývalom 

vojenskom lesnom priestore s rôznym stupňom obtiažnosti, každému podľa výberu a 

chute. Viac aj tu: http://hellsklamm.com/   

 

Odporúčaná výbava: 

- MT pneumatiky 

- Naviják 

 

Povinná výbava: 

- Ťažné laná/gurtne + oká na ťahanie 

- Hasiaci prístroj 

- GPS navigácia 

 

Štartovné (len členovia JCS) 

70€ / vozidlo 

10€/osoba, deti do 12rokov zdarma 

 

Strava 

Individuálna, grilovanie, kempovanie 

Možnosť stravovania priamo na mieste, bufet otvorený počas soboty 

http://hellsklamm.com/pages/anreise
https://www.google.sk/maps/place/Hellsklamm+Outdoor+Event+Location/@48.0648273,15.8600761,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x476d90c26923395d:0xb230c64ad1ec8099!8m2!3d48.0648237!4d15.8622648
http://hellsklamm.com/


 

 

 

Ubytovanie 

A. Kemping v stanoch v areáli vybavenom toaletami, studenou vodou  

B. Penzióny a hotely v okolí: http://hellsklamm.com/ 

Registruje sa online v našom systéme, úhrada na mieste priamo organizátorovi 

následne tieto údaje prepošleme organizátorovi. V registrácii uveďte aj 

preferovaný spôsob ubytovania. Primárne riešime v klube kemping v stanoch.  

 

 

PROGRAM 

 

Piatok, 28.6.2019 

od 16.00h   príchod a registrácia, stavanie tábora, MAPA 

 

 

Sobota, 29.6.2019 

08.00h  budíček, raňajky na mieste 

09.00h brífing a rozdelenie do skupín podľa vybavenia vozidiel 

a zručností, jazdy v skupinách 

12.00h – 14.00h obed 

14.00h – 18.00h pokračovanie offroad aktivít podľa skupín 

20.00h  vyhodnotenie dňa, párty v kempe, ohnisko, opekanie 

    

 

Nedeľa, 30.6.2019 

08.00h  budíček a raňajky 

09.00h – 11.00h balenie tábora   

Po 11h odchod smer SVK 

http://hellsklamm.com/
https://www.google.sk/maps/place/Hellsklamm+Outdoor+Event+Location/@48.0648273,15.8600761,742m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x476d90c26923395d:0xb230c64ad1ec8099!8m2!3d48.0648237!4d15.8622648

