
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: Jeep Club zraz Martin 2020 

Dátum: 30.1 – 2.2.2020 

Zraz: Hotel Junior Piatrová, http://www.juniorpiatrova.sk/  

 Tradičný zimný zraz spojený so spoločnou lyžovačkou na Martinských holiach a členskou schôdzou. Ubytovanie 

a cieľová destinácia je v hotelovej chate Junior Piatrová , sobotné jazdenie je plánované v okolí Martina a Sučian. 

Zraz je určený pre všetky modely Jeep, aj neupravené/sériové (pre nich však s limitom daným výškou snehu 

a počasia, informujte sa radšej vopred). Jazdí sa kolónovým prejazdom, väčšinou po spevnených ale vyjazdených 

komunikáciach s koľajami a vrstvou neupraveného snehu.  Špeciálne sekcie pre upravených čakajú v potom off-

road areáli Sučany. V nedeľu si dáme potom spoločný výjazd na jeden z navyššie položených horských hotelov na 

Slovensku a nádhernú scénickú jazdu k horskému hotelu Kráľova Studňa 

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

Odporúčaná výbava: 

- Nepremokavá obuv a teplé oblečenie 

- Gurtne a uchytavacie oká, navijáky, kompresor, tlakomer 

- Zimné pneumatiky resp. minimálne AT, lopaty 

- CB vysielačky, kanál 15, PMR: 6 

- Plná nádrž – natankované vopred – povinne!  

ŠTARTOVNÉ 

Členovia JCS 

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

Nečlenovia 

60€ / 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.juniorpiatrova.sk/


 

 

Ubytovanie a strava 

Hotel Junior Piatrová: https://goo.gl/maps/eSaFjAX535k2WWCF6   

– individuálne rezervácie ubytovania u Erika Pavlíka 0903 999 440, pre JCS členov platia ceny: 

Cena:  26 EUR / osoba / noc s raňajkami 

Obed v nedeľu na Kráľovej Studni:  cca 7€/osoba (polievka + hlavné jedlo), záujem o obed vyznačte pri registrácii 

PROGRAM 

30.1 -  Štvrtok  voľný príchod, ubytovanie, registrácia, spoločné posedenie 

31.1 – Piatok   

08:00h – 09:30h  spoločný presun na Martinské hole (podľa počasia a podmienok) 

09:30h – 15:00h lyžovanie/sánkovanie atď. 

15:30h – 17:00h presun na penzión 

1.2 – Sobota  

09:00h – 10:00h registrácia  

10:00h – 13:00h kolónový prejazd a aktivity smer  Martin, off-road areál Sučany 

13:00h – 14:00h  obed  

14:00h – 16:30h aktivity a jazda zručnosti off-road areál Sučany 

16:30h – 18:00h presun na penzión 

18:30h – 19:30h členská schôdza 

19:30h -   večera, posedenie, rozprava  

2.2 – Nedeľa 

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

10:00h – 12:30h výjazd Horský hotel Kráľová Studňa (ak počasie a terén dovolí) 

12:30h – 13:30h obed 

13:30h – 15:30h postupný zjazd do doliny a rozchod domov  

 ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

https://goo.gl/maps/eSaFjAX535k2WWCF6

