VZHŮRU DO LOMŮ!
20. AŢ 22. SRPNA 2010 V POTŠTEJNĚ
Zveme Vás na IV. ročník srazu členů Multicar 22 klubu, klubu IFA ústecko-orlicko
a jejich váţených hostů: VEJTRA TEAM Kralupy a VOLKSWAGEN BUS KLUB Brno, a samozřejmě jejich vozů.
Jako vţdy se také můţete těšit na neopakovatelnou vyjíţďku do lomů v blízkosti našeho malebného letoviska v podhůří Orlických hor.
Zastoupené značky
Motocykly: Simson 50,51, MZ 150.
Osobní vozy: Trabant P50, 600, 601, 1.1, Wartburg 312,353, 1.3, Barkas Framo, B1000, IFA F9.
Uţitkové a nákladní vozy: Multicar 21, 22, 24, 25, 26, 30, Robur Lo 2500, Lo 3000, IFA W50, W60.
Traktory a další technika: RS 09, ZT 301, 303, Weimar T-172, T-174, Fortschrit E-512,514,516, Baukema.
Naši kamarádi z Vejtrateamu Kralupy nad Vltavou představí vozy: Praga V3S, S5T, Škoda 1203 a Avia 30 N.
Letos se navíc můţeme těšit také na naše „západní“ kolegy z VW Bus klubu Brno s vozy: VW bus T2, T3 a VW „brouk“.

Program
Pátek:

Odpoledne a v podvečer - sjezd a prezentace účastníků na srazišti v Potštejně v Koutech (u továrny na výrobu umělého kamene).
Večer zpestří Vejtrateam Kralupy ukázkou originálního vojenského leţení.
O noční zábavu se opět postará kapela Nový

Sobota: 8.30 -

paka z Hradce Králové.

Slavnostní zahájení, formování kolony a spanilá jízda Potštejnem směrem k lomu Černá skála.
Vozy se sklápěčkou budou v lomu nakládána, pro ostatní jsou naplánovány klubem IFA zajímavé soutěţe.

10.30 – Společný odjezd do centra Potštejna na Bělisko (za restaurací Pod Lipami).
11.00 - Vyrovnání vozidel na Bělisku a oficiální přivítání starostou obce. Na akci ohlásili účast také zástupci médií.
Následuje oběd, který je zajištěn v restauraci Pod Lipami.
Po obědě budou vozy předváděny veřejnosti - moţnost porovnání německých „lidově demokratických“ strojů a jejich „západních“ vrstevníků.
13.00 - Odjezd pomalujedoucích strojů lesem přes Brnou do lomu Litice.
13:30 - Odjezd vozidel s vyšší konstrukční rychlostí po silnici přes Hejnice do lomu Litice.
V lomu proběhne ukázka terénních dovedností vozu Praga V3S, kterou uspořádá Vejtrateam Kralupy.
17.00 – Společný odjezd stejnými cestami z lomu zpět na tábořiště.
18.00 - Moţnost návštěvy malé vodní elektrárny (MVE) s výkladem.
Večer proběhne vyhodnocení srazu a předání pamětních listů. Následuje volná zábava, kterou podpoří DJ

Dědek a jeho trabant.

Neděle: Moţnost individuálních prohlídek hradů Potštejn, Litice, případně MVE Potštejn. Ukončení akce a návrat do domovů.

Startovné: 200 Kč / stroj, manţelky s dětmi jsou rovněţ vítány a v ceně :-)
Bliţší informace o registraci, místě konání, kontaktech, občerstvení, ubytování atd. najdete na: www.ifasraz.potstejn.cz.

Těšíme se na vaši účast a neméně na samotné stroje!

