
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: Jeep Club zraz Lúky 2018 

Dátum: 16. – 18.11.2018 

Zraz: Hotel Vršatec, GPS: 49°04'05.4"N 18°08'49.6"E 

Jesenný zraz plný off-road jazdenia ako aj turistiky. Sobota je určená jazdám v off-road areáli Lúky pri Púchove, 

scénickou jazdou po okolí ako aj špeciálkam pre silno upravené stroje. Zraz je vhodný pre mierne upravené vozidlá  

Jeep aspoň s AT pneumatikami, v prípade mokrého počasia ideál MT alebo T3. Nedeľa doobeda bude patriť 

krátkej turistike a výstupe na vršatecké podhradie s krásnymi výhľadmi do okolia. Výstup nie je náročný, trvá cca 

25 min od hotela Vršatec, kde máme rezervované ubytovanie. 

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

Odporúčaná výbava: 

 Nepremokavá obuv a teplé oblečenie 

 Gurtne a uchytavacie oká, naviják, kompresor, tlakomer, hasiaci prístroj 

 MT resp. minimálne AT, lopaty 

 CB vysielačka, kanál 16 

 Plná nádrž – natankované vopred – povinne!  

ŠTARTOVNÉ 

Členovia JCS  

40€ / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen 10€, deti do 10 rokov zdarma 

Nečlenovia 

80€ / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen 10€, deti do 10 rokov zdarma 

 

Štartovné zahŕňa registráciu, program, nálepku, obed v sobotu, tričko 

Ubytovanie, ostatná strava + nápoje sú riešené individuálne.  

 

http://www.hotelvrsatec.sk/


 

 

Ubytovanie a strava 

Hotel VRŠATEC, Vršatské Podhradie 87,018 52 Pruské, +421/42/4464 303, info@hotelvrsatec.sk  – individuálne 

rezervácie ubytovania v čase od 10h-17h, pre JCS členov platia ceny: 

Ubytovanie: 17€ / osoba / noc  

Raňajky: 5€ / osoba 

Večera sobota – výber z 3 jedál (nahlasuje sa v sobotu ráno po raňajkách): 7,5€ / osoba 

PROGRAM 

Zraz:     Hotel Vršatec, GPS: 49°04'05.4"N 18°08'49.6"E 

16.11 – Piatok   

Od 18h    príchod / ubytovanie / registrácia 

 

17.11 – Sobota  

08:00h – 09:00h registrácia Hotel Vršatec 

09:00h – 09:15h privítanie, rozprava  

09:15h – 10:00h presun smer Off-Road Lúky areál 

10:00h – 13:30h  doobedné off-road jazdy 

13:30h – 14:30h obed  

14:30h – 17:00h off-road aktivity, scénická jazda 

17:30h – 18:30h presun na hotel 

19:00h -   večera, posedenie, rozprava  

18.11 – Nedeľa 

08:00h – 10:00h raňajky pre ubytovaných 

10:00h – 12:00h check-out, odchod, spoločný výstup na hrad Vršatec 

12:00h – 14:00h voľné off-road jazdy  (podľa záujmu) 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

http://www.hotelvrsatec.sk/

