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Zdarec závodníci !
Právě držíte v rukou vstupenku do klubu vyvolených, kteří při potřebě slyšet symfonii nepouští rádio, ale skrze stáhnuté okénko
poslouchají zpívání motoru a neřeší bohatost pohonné směsi.
Tou vstupenkou je pozvánka na 16. sraz Fordever Clubu Brno, který se bude konat ve termínu 23. – 26. srpna 2007 v rekreačním
středisku Podmitrov. Ano, skalní účastníci zajisté přijedou už ve čtvrtek, aby mohli v klidu relaxovat v malebném údolí uprostřed lesů,
případně ladit motory na sobotní závod. FCB přijede už ve středu, takže ti obzvlášť žízniví můžou dorazit ještě o den dřív.
Letos se setkáme v novém prostředí, kde je obrovská ubytovací kapacita pod střechou v chatkách či od soboty v budově (ale ortodoxní
si můžou opět zabalit stan nebo přespat v pojízdném domečku), kde se na jídlo a pití nečeká u okénka a vše dostanete za velmi lidové
ceny. Osvědčený „Pivní stan“ a bar s míchanými nápoji a kávou budou znovu k dispozici. Také hudební stan bude více izolován od
odpočinkové zóny.
Program na čtvrtek 23. srpna 2007
od 00.16
začátek srazu, stany jsou postaveny a sudy naražené již od středy. Relax, volná zábava
Program na pátek 24. srpna 2007
během dne
příjezd posádek, fotbálek, koupáníčko a další srandičky - charakter zábavního programu bude záviset na počasí
18.16
podvečerní soutěže s hasičskou tématikou. To ale neznamená, že majitelé červených Transitů budou mít navrch
21.16
karaoke pro pěvecké talenty
Program na sobotu 25. srpna 2007
dopoledne
příjezd dalších účastníků, oficiální zahájení srazu, uvítání a registrace účastníků srazu a závodních posádek
14.16
start orientačního závodu „50.0 proMIL PODMITROPOLIS“. 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
17.16
předpokládaný návrat posledních účastníků závodu
19.16
RAMPA show aneb 15 minut slávy pro váš vůz – snad nám ji letos nepřekazí provazy vody seshora
21.16
vyhlášení výsledků závodu a soutěží
22.00
koncert kapely
23.00
paříme naplno
01.30
paříme napůl
03.00
paříme potichu
Program na neděli 26. srpna 2007
dopoledne
léčba kocoviny, balení a tak dál
15.16
konečná, vymalováno
Souhrnné informace:
Podmitrov leží 50 km severozápadně od Brna (viz mapka na druhé straně). Praha zajisté ocení, že to má blíž a u
Lokalita
Velkého Meziříčí bude sjíždět z dálnice.

Sociální zázemí

350,- Kč / vůz
30,- Kč / osoba
30,- Kč
50,- Kč
110,- Kč
150,- Kč
280,- Kč
320,- Kč
Hromadný výdej v jídelně: snídaně 09.00-10.00, oběd 12.00.00-14.00, večeře 18.00-20.00. Mimo to bude stále
k dispozici gril a přilehlá hospoda. Nabídka jídel je široká, níže uvádíme pár položek z jídelníčku.
vývar na kocovinu, česnečka, pečivo
15,- Kč
trampská cigára, pečivo, hořčice
25,- Kč
sýrový špíz, hranolky, obloha, tatarka
60,- Kč
guláš, pečivo
55,- Kč
¼ kuře na grilu, pečivo
30,- Kč
smažený kuřecí řízek s brambor. salátem
65,- Kč
Krkovice na grilu 100g, pečivo, zelenina 35,- Kč
pivko 11°
16,- Kč
WC a sprchy k dispozici přímo u chatek nebo v budově

Co bude ke koupi

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

Srazovné

Ubytování
osoba/noc

Stravování

Jídelníček

registrace vozu (v ceně je startovné do závodu a přidělení startovního čísla)
sobotní vstup na akci pro návštěvy (pro děti do 5ti let zdarma, do 15ti let za polovic)
pod širákem zdarma, platí se pouze za WC a sprchy
stan
Chatka
pokoj
chatka s plnou penzí
Zájemci si mohou rezervovat chatku či pokoj v budově na tel.
čísle 732 575 100 přímo u provozovatele pana Zdeňka Jakeše.
pokoj s plnou penzí

Bodovací soutěž:
Kromě hodnocení vozidel (soutěž „kára srazu“) se bude jako obvykle hodnotit i originalita posádky v sobotním závodu. Kotlety, zvonové
kalhoty a minisukně jsou cool a body jistě přidají, letos však nejvíc zabodují posádky v závodním pojetí - v helmách, kombinézách,
apod. Závod bude po roční pauze opět okořeněn oblíbenou rychlostní vložkou (měřenou dle kubatur), která tentokrát nebude na
uzavřené silnici, ale na letišti ležícím po trase závodu. Propozice dostanou soutěžící na startu a při registraci. Podotýkáme, že závodu se
může zúčastnit každé vozidlo, není rozhodující výkon motoru, ale důvtip, dodržení časového limitu a retro-styl posádky. 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: Tom Kozel 777 07 14 14
…dále v českém znění : Jakub Kouřil, Karel Kostroň, Marcel Haase, Pavel Raszka, Jiří Klestil, Petr Šolc, Martin Šamonil, Bekim Halili,
Mirek Táta Kloubec, Lukáš Kloubec, Jiří Prudík, Jarek Florian, Vlastík Kohoutek a pochopitelně maskot klubu TAZ.
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Jakmile se dostanete na silnici č.389, tak v obci KRČMA budete odbočovat doprava (ve směru od Žďárce / doleva ve směru od Strážku)
na novou asfaltovou cestu, která vede skrz pole do lesa. Lesem pojedete pořád z kopce až se před vámi otevře údolí s rekreačním
střediskem. Jeďte radši pomalu, klikatá a úzká asfaltka je obousměrná !
GPS poloha Podmitrova: 49°25’32.79”N, 16°13’37.2”E

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

