
 

 

OFFROAD CAMP 2018 

Dátum: 18.07. – 22.07.2017 

Offroadový areál Martin - Sučany 

GPS: 49° 5’1.05”S  18°57’55.28"V 

Google maps: 49.083619, 18.965388 

Kontakt na mieste: Erik Pavlík, 0903 999 440 

 

Druhý ročník OFFROAD CAMP v Martine - Sučanoch. Príchod je možný od  18.7.2018 od 9:00 s vlastným 

kempovaním pri základnom tábore. Ten slúži ako základňa pre rôzne výlety do okolia podľa denného 

programu alebo vlastnej ľubovôle. Hlavné off road jazdy sú sústredené priamo v offroadovom areáli. 

Program a výlety do okolia upravujeme podľa počtu vozidiel v danom dni. Hlavný program sa koná v 

piatok a sobotu. 

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

 

ŠTARTOVNÉ 

45 € / auto (2 členovia posádky), každý ďalší člen posádky 10 €, deti do 10 rokov zdarma. Možnosť 

zakúpenia zvýhodneného štartovného na PREDPREDAJ.SK. 

Štartovné zahŕňa registráciu, jazdy v areáli, sprievodný program, nálepku, 1x tričko, sobotný obed 

(pečené prasiatko), súťaže, piatkové a sobotné koncerty. 

 

 

https://www.google.com/maps/place/49°05'01.0%22N+18°57'55.4%22E/@49.0836225,18.9631993,753m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d49.083619!4d18.965388
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/offroad-camp-festival/


KEMP A SLUŽBY 

Akcia trvá od stredy 18.7.2018 do nedele 22.07.2018. Ubytovanie je možné v kempe priamo na mieste 

akcie alebo v rôznych ubytovacích zariadeniach v okolí. 

Napr. Penzión u Martina v Dražkovciach (do Penziónu je možný prístup z areálu po poľnej ceste) 

 

Strava a nápoje 

 • Priamo na mieste akcie je zabezpečený bufet, kde bude možné zakúpiť stravu aj nápoje. 

Teplé jedlo z poľnej kuchyne a dobroty z grilu. V bare alko a nealko nápoje vrátane čapovaného piva a 

kofoly.  

 • Nezabúdajte prosím na pitný režim a zabezpečte si dostatok tekutín  

 

Sociálne zabezpečenie 

 • K dispozícii budú sanitárne kontajnery s toaletami a sprchami.  

 • Na vlastné varenie a hygienu doporučujeme zásobiť sa primeraným množstvom pitnej a 

užitkovej vody. Priamo v areáli je studňa s úžitkovou vodou, zabezpečená bude aj pitná voda z cisterny. 

 

PODMIENKY AKCIE PRE ÚČASTNÍKOV 

Všeobecné podmienky pre účastníkov akcie: 

 • zákaz jazdy mimo vymedzenú oblasť 

 • zákaz zakladania ohňa mimo určené miesto 

 • zákaz znečisťovať okolie odpadkami 

 • zákaz vypúšťať prevádzkové kvapaliny 

 každý vodič je plne zodpovedný za seba, svoju posádku a škody spôsobené používaním 

vozidla 

 • akúkoľvek mimoriadnu udalosť je potrebné bezodkladne ohlásiť organizátorovi 

  

Povinná výbava 

• funkčné pásy, hasiaci prístroj, lekárnička, funkčná ručná brzda, pevné uchytenie 

akumulátora. 

 • vozidlo s otvorenou strechou musí mať bezpečnostný rám proti prevráteniu 

 • v každom vozidle musí byť gurtňa alebo primerané ťažné lano 

 

 



Odpadky  

 • v priestore kempu sú rozmiestnené odpadkové koše. Odhadzujte prosím odpadky do 

týchto košov. Ak pri kempovaní produkujete odpad, vypýtajte si prosím vrece pre vlastnú potrebu v info 

stánku. Odpadky vo vreciach si vezmite prosím pri odchode so sebou. 

Ohľaduplnosť  

 • Jedným z cieľov akcie je budovanie pozitívneho imidžu offroad komunity a tak prosíme 

všetkých účastníkov o ohľaduplnosť voči ostatným ľuďom, pohybujúcim sa po príjazdových trasách. Pri 

presune po poľnej ceste v prípade stretnutia ľudí, dodržiavajte prosím rýchlosť pod 20km/h, prípadne 

podľa potreby aj menej, aby ste ich nezafŕkali vodou a blatom, alebo aby sa príliš neprášilo.  

 • Buďte prosím ohľaduplní aj k iným účastníkom, organizátorom aj iným návštevníkom 

areálu. Pri súťažení a zdolávaní prekážok zvážte svoje schopnosti a možnosti vášho auta, aby ste sa 

zbytočne nedostávali do komplikovaných situácií, z ktorých sa nebudete môcť dostať vlastnými silami. 

Odporúčame jazdiť v skupinkách, aby ste si mohli pomôcť vzájomne a tiež prosím, neváhajte v rámci 

svojich schopností, pomôcť iným účastníkom. Organizátori akcie nie sú určení na vyprosťovanie vozidiel 

účastníkov, ich prípadná pomoc je dobrovoľná a nie je možné ju vynucovať. 

 • uchytenie ťažného lana navijáku o strom je možné jedine opásaním plochou gurtňou 

 

Dodržiavanie zákonov  

 • OFFROAD CAMP je oficiálna akcia, ktorá spĺňa všetky potrebné náležitosti, ale pre 

všetkých účastníkov platí povinnosť dodržiavať ustanovenia všetkých zákonov, vrátane zákona o 

premávke na pozemných komunikáciách, zákona o ochrane prírody, a pod.  

 • prísny zákaz viesť vozidlo pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných 

látok 

 

PRÍSTUPOVÁ TRASA 

Oficiálny príjazd do areálu je z Martina (zo sídliska Košúty). Pozri mapku. 

Cesta je bez problémov prejazdná aj pre sériové autá. 

 

PROGRAM: 

18.7 - Streda 

12:00 - 17:00  Výlet na Martinské hole a hrad Sklabiňa 

18:00 - 20:00 Kvíz Slovensko 

21:00 - 23:00 Poker turnaj 

 

 



19.7 – Štvrtok 

10:00 - 16:00 Kolónový prejazd po okolí Martina a Turčianskej kotliny 

18:00 - 21:00 PREKVAPENIE 

22:00 - 24:00 Poker turnaj 

 

20.7 – Piatok 

10:00 - 16:00 Offroad pátračka 

17:00 - 19:00 OFFROAD súťaže 

20:00 - 21:00 Koncert rockovej kapely Malý Princ 

21:00 - 22:00  Koncert rockovej kapely Sanches Amsterdam 

22:00 - 23:00  Koncert rockovej kapely Metropolis  

23:00 - 24:00 Koncert rockovej kapely Arzén 

24:00 - 01:00 Poker turnaj 

 

21.7 – Sobota 

09:00 - 13:00 OFFROAD CAMP Race 

13:30 - 14:00 Spoločný obed v Offroad areáli 

14:00 - 16:30 OFFROAD CAMP Trial 

17:00 - 18:00 Demolition derby 

18:00 - 19:00 Ukážka zásahu záchranárov 

19:00 - 19:45 Vyhodnotenie súťaží 

20:00 - 21:00 Koncert rockovej kapely OČKO BAnd 

21:00 - 22:00 Koncert rockovej kapely Kabát revival 

22:00 - 23:00 Koncert rockovej kapely Hoten Toten 

23:00 - 24:00 Koncert rockovej kapely KARPINA 

 

22.7 – Nedeľa 

10:00 - 14:00 Voľný program a jazdy v areáli 

 

ĎALŠÍ PROGRAM: 

Individuálne kúpanie v blízkych štrkoviskách 


