
 

 

PROPOZÍCIE 

Názov: JCS Rally & Race 2022 + členská schôdza 

Dátum: 23.- 24.4.2022 

Zraz: Stupava, Devín, Gabčíkovo, SLOVAKIA RING 

 

Jarný zraz v podobe navigačnej a spoznávacej rally v lokalite západného a južného Slovenska. Čaká na vás 

systém opevnenia hraničných bunkrov československej armády a potulky po ich okolí. K tomu sa pridáva 

výročná členská schôdza, návšteva vojenského múzea, off-road areálu a pretekov na motokárach na 

SLOVAKIA RINGU. Bonus – spanilá spoločná jazda priamo na pretekárskom okruhu! 

Podujatie je vhodné pre všetky modely Jeep, aj neupravené. Všetky off-road časti sa budú dať vynechať 

alebo použiť ľahší variant. Jazdí sa prevažne po spevnených komunikáciách, off-roadové časti sú zmesou 

štrkových násypov a nespevnených výjazdov. V nedeľu je off-road určený aj pre bežné SUV a neupravené 

modely. Pre navigačnú rally je nutné mať navigáciu so zadávaním GPS súradníc, k dispozícii bude aj 

itinerár. 

Preteky na motokárach – tu sa pozrieme, kto to za volantom naozaj vie! Skúsite si tie najrýchlejšie 

motokáry pre verejnosť na najdlhšej profi dráhe na Slovensku. Jazdiť môžu osoby od 15rokov, dáme si 

tréningové jazdy, kvalifikáciu a preteky ako na F1! Na víťazov čakajú adrenalínové ceny! Deti do 15 rokov 

(od 7r) môžu jazdiť osobitne poobede. 

 

ŠTARTOVNÉ 

Členovia   Nečlenovia 

40€ / auto    60€ / auto 

 

Štartovné zahŕňa registráciu, program, nálepku, darček. 

 

Ďalšie ceny pre JCS členov: 

Tričko: 10€/ks (uveďte pri registrácii počet a veľkosť) 

Obed v sobotu: individuálne (zoberte si so sebou) alebo domáca obložená bageta (4€) 

Individuálne jazdy na motokárach: 10€/jazda (len pre členov JCS, platné počas celej nedele) 

Preteky na motokárach - štartovné: 20€/osoba (tréning, kvalifikácia, preteky – podľa počtu prihlásených sa 

upraví priebeh jázd a program) 

Vstup do vojenského múzea a off-road jazdy: zdarma 

https://goo.gl/maps/8qCHkUM9hv8PxPqd6
https://360.slovakiaring.sk/


 

 

 UBYTOVANIE 

Hotel RING na pretekárskom okruhu SLOVAKIA RING, www.hotelring.sk , +421 917 193 643  

Ceny pre JCS (heslo je Jeep Club): 

30€/osoba vrátane raňajok 

Večera sa podáva v hotelovej reštaurácii. Čapuje sa Zlatý Bažant 73, Radler, Kofola, miešané nápoje aj 

Jack Daniels  za akciové ceny . 

Možnosť aj kempovania v okolí (info u PP, 0918 500 145). 

 

PROGRAM 

23.4 – SOBOTA 

08:45h – 10:00h  registrácia STUPAVA (48°17'13.7"N 17°02'08.5"E) rozprava o 9:45h 

10:00h – 12:00h  štart posádok smer Devínska Nová Ves, hrad Devín, vojenské bunkre podľa itinerára 

12:00h – 14:00h  obedová prestávka + skupinová prehliadka bunkrov československého opevnenia 

z čias II. svetovej vojny a železnej opony 

14:00h – 17:00h  prejazd smer Čuňovo, Dobrohošť a Gabčíkovo, off-road jazdy 

17:00h – 18:00h  presun na SLOVAKIA RING 

18:15h – 18:45h  spanilá kolónová jazda na pretekárskom okruhu, spoločné fotenie, presun na hotel 

19:00h – 19:45h  večera (Hotel RING) 

19:45h – 20:45h členská schôdza v hoteli a voľný program 

 

PROGRAM SCHÔDZE 

- prehľad hospodárenia 2020 / 2021 

- rozpočet na 2022 

- nové funkčné obdobie - voľba členov predsedníctva a revíznej komisie 

- sumár akcií za 2021 

- návrh kalendára akcií 2022 

- stav členskej základne 

- diskusia 

Pozn. schôdze sa môžu zúčastniť, voliť a byť volení len riadni členovia klubu so zaplateným členským. 

 

http://www.hotelring.sk/
https://goo.gl/maps/8qCHkUM9hv8PxPqd6
https://slovakiaring.sk/sk/ako-sa-k-nam-dostanete
https://slovakiaring.sk/sk/hotel-ring


 

 

24.4 – NEDEĽA 

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

10:15h – 10:45h presun do motokárového centra, registrácia, školenie, rozprava 

11:00h – 12:30h preteky na motokárach: tréningové jazdy, kvalifikácia, preteky, vyhodnotenie 

a odovzdanie cien. Voľné jazdy potom po 12h (10€/jazda, len pre členov JCS) 

12:30h -13:30h  obed reštaurácia RING (výber z viacerých hotových jedál) 

13:30h – 15:30h presun do vojenského múzea + voľné jazdy v off-road centre  

15:30h -   voľný program (motokáry, off-road jazdy) 

 

 

ZMENA PROGRAMU A ČASU VYHRADENÁ ! 

 

 

https://slovakiaring.sk/sk/karting
https://slovakiaring.sk/sk/military-museum
https://slovakiaring.sk/sk/offroad-ring

