
 

 

PROPOZÍCIE 

 

Názov: Jeep Club Trophy Turiec 2012 

Dátum: 26.10 – 28.10.2012 – Piatok, Sobota, Nedeľa 

Zraz a miesto: Martin a okolie Turca, Motorest Šturec, Turčianske Teplice (GPS: 
48•50'19 N / 18•52'18 E, Mapa 
 

Trojdňový zraz v podobe ľahkej trophy – kolónového prejazdu prevažne po nespevných cestách 

v okolí Martina a Turca (lúky, lesy, svažnice, vodné brody). Piatok začína večerným ľahkým prejazdom 

z Motorestu Šturec po lúkach Veľkej Fatry s prejazdom do Jasenskej doliny a prvého ubytovania. Sobota 

pokračuje prejazdom rázovitým krajom do bývalého areálu tankodromu ZTŠ Martin s rôzne náročnými 

terénnymi vložkami.  Skupina sa môže deliť podľa náročnosti a výbavy jednotlivých vozidiel (sériové / 

upravené). Spoločný obed nám zabezpečí vychýrená reštaurácia Harley Davidson vo Vrútkach. Poobedie je 

určené horskému výjazdu na Kľačiansku Maguru a jej nádherným výhľadom na Martin a okolie Turca či 

protiľahlých Martinských holí. Podvečer je venovaný krátkej zástavke na biofarme a ochutnávke jej špecialít 

z mliečnych výrobkov. Večer je už určený pre nočnú trophy po svažniciach priľahlých kopcov so zakončením 

na štýlovej chate v nadmorskej výške 1115m, kde máme zabezpečené druhé ubytovanie (pozor, slabší 

komfort, WC na chodbách ). Nedeľa pokračuje zjazdom z chaty do priľahlých lesov a súkromnej strelnici, 

kde možno vyskúšať streľbu z rôznych kalibrov zbraní. Pre ťažký offroad je určená špeciálka a odvrátená 

strana tankodromu (len pre upravených !!!). 

Vozidlá – všetky modely IBA značky Jeep, aj sériové. Silno odporúčame v prípade daždivého počasia lepšie 

pneumatiky – AT, MT alebo aspoň už zimné. 

 

Odporúčaná výbava: 

- Gurtne na vyťahovanie 

- MT / AT pneumatiky 

- Kompresor na dofukovanie kolies 

- Naviják, uchytavacie oká 

- CB vysielačky (kanál 16) 

https://maps.google.com/maps/ms?msid=203252929142271640853.0004cc1ea1b6e5b243d6c&msa=0&ll=48.86402,18.863289&spn=0.002477,0.007027&iwloc=0004cc1ea1bab973dd1eb


 

 

ŠTARTOVNÉ 

- zahŕňa obed (sobota), organizáciu, nálepku 

Členovia 

15€ / auto 

Nečlenovia 

30€ / auto 

Ubytovanie a strava 

Ubytovanie – kontaktujte prosím: 

Antónia - Renáta Ševčíková 

0911 777 758, ar.sevcikova@gmail.com  

Predrezervované je ubytovanie v nasledovných zariadeniach: 

Piatok - Penzión Brest (www.penzionbrest.sk)  

15€/ osoba/ noc 

9€/ osoba / polpenzia (raňajky - sobota ráno, večera – piatok večer) 

Sobota - Chata Magura (www.klacianskamagura.sk), (nižší komfort turistickej ubytovne, sídlo organizácie 

zrazu a miesto večerného posedenia ) 

13€/ osoba/ noc + raňajky 

Alternatívne ubytovanie na sobotu: Penzión sv. Mitro (gazdovský dvor, vyšší štandard – cca 10km pod chatou 

Magura), (www.penzionsvmitro.sk) 

22€/osoba/ noc+ raňajky 

 

STRAVA – zabezpečený je spoločný obed v sobotu, ostatné  riešené individuálne – ponuka teplej varenej 

stravy neustále k dispo podľa vlastného želania a na objednanie priamo na mieste. 

Registrácia 

- online na webe, úhrada na mieste 
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