
OFFROAD CUP VII BABINY 2017 

  

Přibližný harmonogram trialových závodů a doprovodný program: 

Pátek – 29.9.2017 

Od     10:00 hod. otevřen areál Babin pro příjezd závodníků 

Od     19:00 hod.      táborák 

Prostor pro volné ježdění otevřen od 14:00 hod. 

Sobota – 30.9.2017 

 do    9:00 hod. registrace závodníků 

         9:00 – 9:30 hod. zařazení offroad vozidel do kategorií 

         9:30 – 9:50 rozprava, !!! účast nutná!!! Kdo tam nebude nejede 

trialy !!  

(!!NOVINKA!!  nutná přilba ve všech kategoriích) 

         10:00 hod. začátek trialů 

         cca    18:00 hod. ukončení trialů 

Prostor pro volné ježdění otevřen celý den 

Doprovodný program: Sobota – 30.9.2017 

Let vrtulníkem dle počasí, ale určitě přiletí a létat by měl od 

10:00 hod. do ?? hod. (dle zájmu lidí)  

O zábavu a vyžití dětí a dospělých se postará firma DĚTI NA 

HRAD, máte se na co těšit – celý den 

Výstava historické armádní techniky, ukázka dovednosti 

v terénu a dle zájmu i možnost svezení – celý den 

Pro nějakou vzpomínku, bude přichystán FOTO koutek – 

celý den 



Neděle – 1.10.2017 

        9:00 – 14:00 hod.  trialové závody 

        12:30 Ženský trial ( registrace od 12:00 do 12:25 hod. ) 

        16:00 hod. Vyhlášení 

        Prostor pro volné ježdění otevřen celý den 

Doprovodný program: Neděle – 1.10.2017 

Let vrtulníkem dle počasí, ale určitě přiletí a létat by měl od 

10:00 hod. do ?? hod. (dle zájmu lidí)  

O zábavu a vyžití dětí a dospělých se postará firma DĚTI NA 

HRAD, máte se na co těšit – celý den 

Výstava historické armádní techniky, ukázka dovednosti 

v terénu a dle zájmu i možnost svezení – celý den 

Pro nějakou vzpomínku, bude přichystán FOTO koutek – 

celý den 

!!! Občerstvení po dobu celé akce zajištěno !!! 

 

Prostor pro volné ježdění po celou dobu akce bude otevřen 

Možnost registrace předem a platba přes účet, nebo na místě. 

Startovné předem  5OO,- Kč  

Startovné na místě 600,- Kč 

Vjezd ostatních offroad vozidel do areálu +  volné ježdění 500,- Kč 

 

Budete se chtít zaregistrovat předem? 

Na www.wildhogsbabiny.cz najdeš přihlášku s postupem. 

http://www.wildhogsbabiny.cz/

