
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: Jeep Club zraz Saigon 2015 

Dátum: 15. – 17.05.2015 

Zraz: RESCUE areál Trenčín – Opatová, GPS: N 48° 55´00"; E 18° 04´41"  

Netradičný Jeep club zraz, ako predpremiéra tradičného offroad a SUV stretnutia SAIGON 4x4 Trenčín. 

Možnosť príchodu už v piatok popoludní, s jednoduchým povozením v povodí Váhu, medzi Trenčínom a 

Ilavou.  

V sobotu budú na programe súťažné disciplíny v RESCUE areáli. Neskoré popoludnie je určené pre diskusie na 

témy, ktoré Vás budú zaujímať (off úpravy, cestovanie, expedície...). Podujatie je vhodné pre VŠETKY modely 

Jeep, aj neupravené a sériové.  

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

Odporúčaná výbava: 

 Gurtne a uchytavacie oká, naviják, kompresor, tlakomer 

 ideálne AT/MT pneumatiky ale nie podmienka, lopaty 

 CB vysielačky - kanál 16, PMR – 5 

 Kempovacia výbava 

 

ŠTARTOVNÉ 

Členovia 

35€ / 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, darček, sobotný obed i večeru. 

Ubytovanie, ostatná strava + nápoje sú riešené individuálne.  

https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B055'00.0%22N+18%C2%B004'41.0%22E/@48.916667,18.078056,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=sk


 

 

Ubytovanie a strava 

Možnosť kempovať priamo v RESCUE areáli alebo ubytovanie v penzióne Formula www.penzionformula.sk 

a po zaplnení jeho kapacity aj v penzióne Zuzana, http://www.penzion-zuzana.sk  

Ceny pre členov klubu: 

Formula: 40€/izba pre dvoch, raňajky 4€/osoba, kontakt Jozef Jankech, 0905 622 566 

Zuzana: individuálne podľa dopytu, okolo 40€/noc pre dve osoby, 0940 73 93 73 

Strava: bufet/gril priamo na akcii, možnosť opekania vlastnej stravy. Najbližšia reštaurácia je cca. 5km od 

areálu a je otvorená nonstop. V kempe k dispo voda a prenosné WC. 

PROGRAM 

Zraz: RESCUE areál Trenčín – Opatová, GPS: N 48° 55´00"; E 18° 04´41"  

15.5 – Piatok    

od 16h voľný príchod, ubytovanie (kemping, veľký vojenský stan), registrácia, spoločné posedenie,  

 od 18:00 povozenie v povodí Váhu, návrat vo večerných hodinách do kempu 

16.5 – Sobota  

 9:30h – 10:30h   registrácia 

10:30h – 13:00h  súťažné disciplíny – 1. blok  

13:00h – 14:00h  obed (spoločný), nápoje individuálne  

14:00h – 16:30h  súťažné disciplíny – 2. blok 

16:30h –     voľné jazdenie, bahenné kúpele, diskusie, opekanie... 

17.5 – Nedeľa 

 10:00h  - 13:00h paintball, voľné jazdy  

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

http://www.penzionformula.sk/
http://www.penzion-zuzana.sk/
https://www.google.sk/maps/place/48%C2%B055'00.0%22N+18%C2%B004'41.0%22E/@48.916667,18.078056,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=sk

