PROPOZÍCIE „STREDOM EURÓPY 2019“
15.september 2019
Podujatie je jednodňové, určené pre jazdcov na historických vozidlách do roku 1989
(automobily a motocykle). Bude to jazda okresom Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom a Martin,
ktorá bude prebiehať za plnej premávky. Každý účastník jazdy je povinný spĺňať so svojim vozidlom
všetky povinností, ktoré ukladá platná legislatíva SR, pre jazdu na cestných komunikáciách a takisto
dodržiavať dopravné predpisy. Každý účastník sa akcie zúčastňuje dobrovoľne na vlastné riziko a
vzdáva sa akejkoľvek možnosti vymáhať od usporiadateľa náhradu škody vzniknutej mu počas
podujatia.
Usporiadatelia nenesú zodpovednosť za spôsob ich jazdy.
Registrácia: 8.30-9.50 hod, Kremnické Bane - futbalové ihrisko
Štart: 10.00 hod, Kremnické Bane
1.etapa : štart 10.00 hod
Kremnické Bane – Horná Štubňa – Turčiansky Michal – Mošovce
Dĺžka etapy: 23 km

(10.00-10.30 hod)

predpokladaný čas: 25-30min

Mošovce - prestávka a vystavenie vozidiel na námestí, pre účastníkov podujatia pripravené malé
občerstvenie (voda a štrúdľa)
predpokladaný čas: 35-40min
2.etapa : štart 11.10 hod
Mošovce – Blatnica – Folkušová – Ďanová – Príbovce – Benice – Slovany – Kláštor pod Znievom
(11.10 - 11.45)
Dĺžka etapy: 25 km

predpokladaný čas: 30-35min

Kláštor pod Znievom - prestávka a vystavenie vozidiel na námestí, pre účastníkov podujatia
pripravené malé občerstvenie (čaj/káva a koláč)
predpokladaný čas: 35-40min
3.etapa : štart 12.30 hod
Kláštor pod Znievom – Moškovec – Jazernica – Malý Čepčín – Veľký Čepčín – Ivančiná – Slovenské
Pravno – Rudno – Budiš – Dubové – Diviaky – Turčianske Teplice
(12.30 – 13.10)
Dĺžka etapy: 37 km

predpokladaný čas: 40-45min

Cieľ: 13.10 hod, Turčianske Teplice – pešia zóna
Rýchle vyhodnotenie na námestí, príhovor (poďakovanie) riaditeľa pretekov + primátora,
obed Bistro Mňam (13.30 – 14.30 hod), odchod účastníkov domov

Štartovné:
Štartovné je 15€/účastník (v cene štartovného je komplet občerstvenie počas celého
podujatia, a jeden z posádky dostane štartovné číslo, pamätný list a darček.)
Generálny partner podujatia :

PROFI AUTO – AZCAR
Hlavný partner podujatia:
Mesto Turčianske Teplice
obec Kláštor pod Znievom
obec Kremnické Bane
obec Mošovce

Organizačný výbor podujatia:
Riaditeľ podujatia: Július Piliar
Členovia org. výboru podujatia: Jozef Požeský, Ľubomír Mužík, Juraj Vojtech
Veríme,

že

spoločne

aj

tento

rok

zažijeme

krásny

Pokiaľ by ste mali akékoľvek otázky neváhajte nás kontaktovať
stredomeuropy@gmail.com, +421 908 711 811, +421 905 655 146

TEŠÍME SA NA VÁS!!!

15.

september.

