
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: Jeep Club zraz Záhorie 2014 

Dátum: 25.10. – 26.10.2014 

Zraz: Penzión Záhoran    GPS:   

Jesenný zraz na západnom Slovensku a Záhorí je zárukou výborného pojazdenia na rôznych typoch povrchoch 

a terénoch. Hlavný program sa odohráva v sobotu s vyše 9h jazdením v okolí Senice, motokrosového areálu, 

pieskov či scénickej jazdy na Záhorí. Všetky vozidlá budú rozdelené do skupín rotujúcich podľa nastaveného 

harmonogramu. 

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

adrenalínu je voliteľná nedeľa a pieskový špeciál. Limit je nastavený na prvých 30 vozidiel, online registrácia 

je povinná s uvedením EČ vozidla! Prosíme zároveň o dochvíľnosť v rámci časového programu – príchod  

a registrácia v sobotu do 8.30h s plnou nádržou. Vyrážame o 9.15h max. Vyhradzujeme si právo odmietnuť 

účasť vozidiel, ktoré nebudú zaregistrované! 

ZMENA PROGRAMI JE VYHRADENÁ !!! 

Odporúčaná výbava: 

- Pevná obuv, aj do vody a blata  

- Gurtne a uchytavacie oká, navijáky, kompresor, tlakomer 

- AT/MT pneumatiky 

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

 

ŠTARTOVNÉ 

Členovia 

35€ / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen 10€, deti do 10 rokov zdarma 

Nečlenovia 

70€ / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen 10€, deti do 10 rokov zdarma 

 

Štartovné zahŕňa registráciu, program, nálepku, 1x tričko, sobota obed (bez nápojov) 

http://www.penzion-zahoran.sk/kontakt/


 

 

Ubytovanie a strava 

Penzión Záhoran  - http://www.penzion-zahoran.sk/kontakt/  

Cenník a zoznam izieb: http://www.penzion-zahoran.sk/cennik/  

Uveďte prosím, že ste z Jeep Clubu, rovnako aj požiadavku na raňajky prípadne inú stravu. 

Kontakt: 0904 613 553, 0905 564 753 

Penzión má vlastnú reštauráciu a krčmu, vedľa bankomat. Neďaleko je aj čerpacia stanica s LPG. 

 

PROGRAM 

Zraz: : Penzión Záhoran     GPS:   

24.10 – Piatok voľný príchod, ubytovanie, registrácia, spoločné posedenie.  

25.10 – Sobota  

 8:00 – 8:45h  registrácia, rozprava. Vyrážame o 9.15h! Natankovať do plna! 

9:15 – 13:00h  Sekcia 1 + 2/3+4 

13:00h – 14:00h  obed v Senici, Salaš Sobotišťan  

 14:00h – 18:00h  Sekcia 4 + 3/2+1 

18:00h – 19:00h  presun Penzión Záhoran. Vyhodnotenie dňa a voľný večerný program  

 

26.10 – Nedeľa 

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

9:30h – 11:30h voliteľné jazdenie - pieskový špeciál (pre náročných, upravené vozidlá), sčasti 

zahrnutý už v sobotnom programe 

 ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

http://www.penzion-zahoran.sk/kontakt/
http://www.penzion-zahoran.sk/cennik/
http://www.penzion-zahoran.sk/kontakt/
http://www.salas-sobotistan.sk/kontakt/

