
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: Jeep Club zraz Harmanec 2018 

Dátum: 1.2 – 4.2.2018 

Zraz: Horský hotel Kráľova Studňa, http://www.kralovastudna.com/  GPS:  48° 52´34,13´´  19° 2´27,07´´ 

Tradičný zimný zraz spojený so spoločnou lyžovačkou na Donovaloch a členskou schôdzou. Ubytovanie a cieľová 

destinácia je v obľúbenej horskej chate Kráľova Studňa, sobotné jazdenie je plánované v okolí Turca, Skleného 

s prejazdom cez horský prechod Šturec. Zraz je určený pre všetky modely Jeep, aj neupravené/sériové avšak 

s limitom daným výškou snehu a počasia. Jazdí sa kolónovým prejazdom, väčšinou po spevnených ale vyjazdených 

komunikáciach s koľajami a vrstvou neupraveného snehu.  V určitých sekciách budú pripravené rôzne náročné 

prekážky a (ne)tradičná jazda zručnosti. 

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 a Jeep Wrangler Clubu 

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, obed v sobotu, zľavnené skipasy v Donovaloch 

Ubytovanie, ostatná strava + nápoje sú riešené individuálne.  

 

http://www.kralovastudna.com/


 

 

Ubytovanie a strava 

Horský hotel Kráľova Studňa – individuálne rezervácie ubytovania a stravy, pre JCS členov platia ceny: 

Pri rezervácii uvádzajte Jeep Club Slovakia, kontakt: p. Lehotský, 0911 827 079 

Cena:  20 EUR / osoba / noc s raňajkami 

PROGRAM 

Zraz: Horský hotel Kráľova Studňa, http://www.kralovastudna.com/  GPS:  48° 52´34,13´´  19° 2´27,07´´ 

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

2.2 – Piatok   

08:00h – 09:30h  spoločný presun na Donovaly, lyžovanie podľa záujmu 

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

15:30h – 17:00h presun na horskú chatu 

3.2 – Sobota  

08:00h – 09:00h presun pred motorest Šturec 

09:00h – 10:00h registrácia motorest Šturec ( Turčianske Teplice, GPS: 48•50'19 N  / 18•52'18 E 

10:00h – 13:00h kolónový prejazd a aktivity smer Sklené a Remeta 

13:00h – 14:00h  obed hotel Remata 

14:00h – 16:30h aktivity a jazda zručnosti Sklené 

16:30h – 18:00h presun na chatu Kráľová Studňa 

18:30h – 19:30h členská schôdza 

19:30h -   večera, posedenie, rozprava  

4.2 – Nedeľa 

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

10:00h –   odchod, voľný program  

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ 

http://www.kralovastudna.com/
https://www.google.sk/maps/place/Motorest+%C5%A0turec/@48.8385361,18.8693725,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47151e25933cba35:0x1e0fcb6d2e63eeba!8m2!3d48.8385326!4d18.8715612

