
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: Jeep Club zraz Inovec 2014 

Dátum: 06.06. – 08.06.2014 

Zraz: Inovecká chata   GPS:  48°47´107´´N 18°02´860´´E  

Jarný zraz v krásnom prostredí okolia Trenčína a Inovca v spolupráci s Vyhľadávacou a Záchrannou Službou 

Inovec, sľubuje nezabudnuteľný výlet pre všetky modely značky Jeep. Tri dni jazdenia (cca 130km!) v rôzne 

náročných podmienkach, s kombináciou spevnených i menej spevnených, až nespevnených cestách pri 

povodí Váhu, offroad areálu či návšteve hradu Uhrovec je ideálnym priestorom pre rodinný výlet či test 

svojho „4x4 miláčika“ . Štýlové ubytovanie na Inoveckej chate a perfektná domáca kuchyňa gazdu len 

dotvára rodinnú atmosféru v rámci klubu. 

Podujatie je vhodné pre VŠETKY modely Jeep, aj neupravené a sériové. Pre upravené modely a hľadačov 

adrenalínu máme pripravené zaujímavé sekcie. Limit je nastavený na prvých 30 vozidiel, online registrácia je 

nutná do 4.6.2014 s uvedením EČ vozidla! Prosíme zároveň o dochvíľnosť v rámci časového programu – 

príchod  a registrácia v sobotu do 9h s plnou nádržou. Vyrážame o 9.15h max. 

PROGRAM A TERÉN URČUJE POČASIE A JEHO ZMENA JE VYHRADENÁ !!! 

Odporúčaná výbava: 

- Pevná obuv, aj do vody a blata  

- Gurtne a uchytavacie oká, navijáky, kompresor, tlakomer 

- AT pneumatiky, pri daždivom počasí, ale aj vo všeobecnosti odporúčame MT pneu 

- CB vysielačky - kanál 16, PMR – 5 (kto ešte neobdržal, tak dostane...len si prineste 3x AAA baterky) 

 

ŠTARTOVNÉ 

Členovia 

30€ / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen 10€, deti do 10 rokov zdarma 

Nečlenovia 

50€ / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen 10€, deti do 10 rokov zdarma 

 

http://inoveckachata.sk/main.php?page=3-sk-Kontakt


 

 

Štartovné zahŕňa registráciu, program, nálepku, 1x tričko, sobota obed, občerstvenie sobota večera. 

Ubytovanie, ostatná strava + nápoje sú riešené individuálne.  

Ubytovanie a strava 

Inovecká chata – s obmedzenou kapacitou 55 lôžok – individuálne rezervácie ubytovania a stravy, pre JCS 

členov platia ceny: 

30€ / izba / noc (pri obsadení 2/3 lôžkovej izby) – izby zrekonštruované, štandard a viac info na webe 

Rezerváciu ubytovania odporúčame riešiť OKAMŽITE kvôli obmedzenej kapacite a viacerých možnostiach, 

kontakt Mišo: 0903 712 771. 

Možnosť stanovať, spacáky. Strava – domáci gazda  varí podľa želania (na piatok 3-4 jedlá na výber).Pozor 

slabý signál mobilnej siete, často nedostupný!!! 

Kontakt organizátori:  Rasťo: 0905 712 771 

    Roman: 0905 621 590 

PROGRAM 

Zraz: Inovecká chata   GPS:  48°47´107´´N 18°02´860´´E  

6.6 – Piatok voľný príchod, ubytovanie, registrácia, spoločné posedenie. Pre BA kolónu - 

spoločný odchod o 17h pred Jeepom, Zlaté piesky. Inak individuálne. 

21:30 – 22:30h  nočná obhliadka terénu, voliteľne   

7.6 – Sobota  

 8:00 – 9:00h  registrácia, rozprava. Vyrážame o 9.15h! Natankovať do plna! 

9:15 – 12:00h  prejazd Inoveckým pohorím k vyhliadke na Panskej Javorine a na Kulháň 

    Trasa má 32km, je miestami stredne obtiažna (cca 2h čistej jazdy) 

  

12:00h – 13:00h  Prevažne cestný presun na hrad Uhrovec, s koncovkou na lesnej ceste 

s nízkou obtiažnosťou (38km) 

 13:00h – 14:30h  Prehliadka hradu Uhrovec a obed (guláš priamo na hrade) 

http://inoveckachata.sk/main.php?page=10-sk-Chata_
http://inoveckachata.sk/main.php?page=10-sk-Chata_
http://inoveckachata.sk/main.php?page=3-sk-Kontakt


 

 

14:30h – 15:30h Prevažne cestný presun do Motešickej bane s terénnou pasážou nízkej 

obtiažnosti (28km).  

15:30h – 17:30h Adrenalínové offroad jazdenie v štrkovej bani Motešice. Obtiažnosť stredná 

až vysoká. Možnosť asistencie a poradenstva skúsenejších jazdcov pre tých, 

ktorí budú mať záujem, prípadne možnosť absolvovania trasy s organizátormi 

17:30h – 18:30h Presun na Inovec (cca.20km) - cestný prejazd  

19:00h -  Vyhodnotenie dňa  a voľný večerný program s večerou formou pečeného 

prasiatka.  

 

8.6 – Nedeľa 

 8:00h – 9:30h  raňajky, odubytovanie 

9:30h – 12:00h Presun k Váhu a voľné jazdenie na oboch dráhach Rescue areálov TN 

a Opatová. 

Obtiažnosť prevažne ľahká, miestami stredne ťažká, s možnosťou obídenia. 

Pripravené tiež špeciálky na brodenie (Saigon). 

  

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 


