JESENNÁ
NIČIARSKA
KOPA

111

Jazda veteránov JESENNÁ KOPANIČIARSKA - 111
sa uskutoční v sobotu 29.augusta 2020 od 10:00 hod.
z Priepasného do Priepasného
po Myjavských kopaniciach a Horňáckej oblasti Moravského Slo vácka

v ČR vo vzdialenosti 111 km po 111 zákrutách

Toto všetko bude možné absolvovať za nasledovných podmienok:
Budú akceptované historické motorové vozidlá:
		- do roku výroby 1990
		- s platnými HTP alebo TP, STK, EK a PZP
		- v dobrom technickom stave
Budú akceptovaní účastníci - vodiči:
		- s platným vodičským preukazom
		- vyplnenou prihláškou zaslanou organizátorovi do 23. 8. 2020
		- s potvrdením o úhrade účastníckeho poplatku (ktorý, je možné zaplatiť
do 23.08.2020 (finančná čiastka musí byť 24.08.2020 pripísaná na bankovom účte)
Bude pripravený nasledovný časový harmonogram:
		- 9:00 - 10:00 hod. registrácia účastníkov v areáli v Priepasnom
spojená s kopaničiarskymi raňajkami a inštruktážou pre jazdou
		- 10:00 - 11:00 hod. jazda historických vozidiel
		
- 11:00 - 12:00 hod. návšteva veterného mlyna holandského typu z roku 1842 - Kuželov, ČR
		
- 2:00 - 13:30 hod. Horňácky obed na Moravskom Slovácku spojený s výstavkou veteránov
		
- 13:30 - 15:30 hod. jazda historických vozidiel v kolóne
		- 15:30 - 16:30 hod. ukončenie, vyhodnotenie akcie v Priepastnom a pohostenie na cestu domov
Pre účastníkov akcie sú pripravené:
		- tabuľky so štartovným číslom a itinerárom cesty
		- voľné vstupy Veterného mlynu v Kuželove, ČR
		- pozornosti z akcie
		- celodenné stravovanie
		- krásne zážitky
Bude potrebné uhrádzať účastnícky poplatok prevodom na bankový účet:
		
- Poštová banka a.s. SK6865000000000020604258, BIC/SFIFT: POBNSKBAXXX
		
- 25,- EUR za osobu s úhradou pripísanou na účet do 24.08.2020
- deti do 15 rokov majú účasť bez poplatkov
Celý kolektív Veterán klubu Myjava sa teší na Vašu účasť.

Tel.: 0904 750 666 www.veteran-klub-myjava.eu

e-mail: kopaniciarska111@gmail.com

Pozn. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu v programe akcie a v ďalších organizačných záležitostiach.

