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Zdarec forďáci !
Již popatnácté u Vás pošťák zazvonil dvakrát* a právě jste otevřeli pozvánku na jubilejní sraz Fordever Clubu Brno, který je jako
obvykle stanoven na druhý srpnový víkend. No, slovo víkend není příliš na místě, protože tento fenomenální sraz začíná již ve čtvrtek (!)
Termín srazu je 10. – 13. srpna 2006, takže skalní účastníci si na pátek vyberou dovolenou a dorazí již ve čtvrtek večer…
Snažíme se rok od roku srazy zdokonalovat, letos máme pár zásadních provozních novinek. Vymysleli jsme vedle stálého výdeje
občerstvení u okénka také systém hromadného výdeje snídaní, obědů a večeří v pevně stanovených časových rozmezích, takže tím
zabráníme vytváření front. Výdeje nápojů posílíme „Pivním stanem“ a dočkají se i milovníci kvalitní kávy a míchaných nápojů. Noční klid
bude striktně dodržován, hudba se ztlumí od 01.30 hod a ztichne úplně ve 03.00 hod.
Program na čtvrtek 10. srpna 2006
15.15
začátek srazu, stavíme stany, narážíme sudy, volná zábava a atrakce
Program na pátek 11. srpna 2006
05.15
rozcvička v drátěné košili, lektor Taz.
během dne
příjezd posádek, fotbálek a další srandičky - charakter zábavního programu bude záviset na počasí
19.15
kýblšpricna o 115 piv. Přijet v pátek na sraz se vyplatí !
21.15
karaoke – pojďte si zabékat
Program na sobotu 12. srpna 2005
dopoledne
příjezd dalších účastníků, oficiální zahájení srazu, uvítání a registrace účastníků srazu a závodních posádek
14.15
start orientačního závodu „Rallye tisíce Doylových kudrlin“. Nepůjde o rychlost, ale o splnění úkolů za rovných 90
minut. Jede se za každého počasí, start posádek po 1 minutě.
během dne
pro ty, co volant vymění za půllitr, je na základně připraven den plný soutěží, děti se mohou těšit na pohádkový den
17.15
předpokládaný návrat posledních účastníků závodu
19.15
RAMPA show
21.15
vyhlášení výsledků rallye a soutěží
22.00
koncert kapely ze samých pozounů
23.00
paříme naplno
01.30
paříme napůl
03.00
paříme potichu
Program na neděli 13. srpna 2006
dopoledne
nikdo vás do ničeho nebude nutit….
15.15
od teď můžete čekat na pozvánku na 16.sraz
Souhrnné informace:
Osada Jižní Portál, která bude o víkendu jen naše, se nachází cca 20 km severně od Brna, směr Svitavy. Na konci
Lokalita
obce Lažany se odbočí doleva a značená cesta Vás přivede až na místo (viz mapka na druhé straně).
Srazovné

vstup do kempu
registrace vozu

1 osoba / 1 den
(v ceně je startovné do závodu a přidělení startovního čísla)

20,- Kč
350,- Kč

Sociální zázemí

pod širákem
grátis
stan / 1 noc
cca 60,- Kč
chatka / 1 noc
Zájemci si mohou rezervovat chatku či pokoj v budově na tel. čísle 100,- Kč
603 868 795 přímo u provozovatele osady, pana Koláčka.
pokoj / 1 noc
160,- Kč
Hromadný výdej v jídelně: snídaně 08.30-10.00, oběd 12.00.00-14.00, večeře 18.00-20.00. Mimo to bude stále
k dispozici výdejní okénko pod přístřeškem. Osvědčil se systém placení útraty jídla a pití pomocí konzumních
lístků – každý dostane od provozovatele svůj konzumní lístek oproti úhradě 500,- Kč, na který si po celý víkend
nechá psát útratu. Každý lístek bude pak vyúčtován. To Vám ušetří čas, starost o peníze a navíc budete mít
přehled o své „spotřebě na 100km“. Ceny jídel a nápojů zůstávají stejné jako loni, ubytování bude díky nárůstu
cen energií dražší o cca 10 Kč, přesné ceny naleznete na webu.
vývar na kocovinu
20,- Kč
debrecínka, pečivo
40,- Kč
tišnovská klobása, pečivo
40,- Kč
guláš
50,- Kč
¼ kuře na grilu
30,- Kč
Kuřecí řízek s bramborem
65,- Kč
Smažený sýr s bramborem
65,- Kč
pivko 10° a 12°
14,- a 16,WC a sprchy k dispozici v 50 metrů vzdálené budově

Co bude ke koupi

Letos bude pro Vás nachystán stánek, na kterém bude možno na památku pořídit trička, DVD + VHS, nášivky,..

Ubytování

Stravování

Jídelníček

Bodovací soutěž:
Kromě hodnocení vozidel (originál, úprava) se bude opět hodnotit i originalita posádky v sobotním závodu. Body si připíše posádka, jejíž
vizáž bude dobová. Závod bude oproti předchozím ročníkům trochu kratší, abyste stihli ochutnat vše z našeho programového menu,
které v sobotu doslova překypuje dobrotami všeho druhu. Pro letošek z časových důvodů vynecháme rychlostní zkoušku – kdo se chtěl
vyřádit, přijel začátkem června na okruhovou akci. Propozice dostanou soutěžící na startu a při registraci. Podotýkáme, že závodu se
může zúčastnit každé vozidlo, není rozhodující výkon motoru, ale důvtip a přesné dodržení časového limitu. Pojede se v běžném
silničním provozu, tj. na vlastní riziko a opatrnosti není nikdy nazbyt. Na Vaši účast se těší realizační tým Fordever Clubu Brno, případné
změny a doplňující informace naleznete včas na klubovém webu.
šéf srazu: Pavel Raszka 605 460 366
Jakub Kouřil, Karel Kostroň, Marcel Haase, Tomáš Kozel, Jiří Klestil, Petr Šolc, Martin Šamonil, Bekim Halili, Mirek Táta Kloubec, Lukáš Kloubec, Jiří Prudík,
Vlastík Kohoutek a pochopitelně maskot klubu TAZ.
*nebojte, nejedná se o početní úlohu J
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