Slovenská motocyklová federácia
športová komisia športovej mototuristiky
Organizačné pokyny
M SR v bodovacej súťaži mototuristiky 2020
Termín:

3. – 5. júl 2020

Miesto konania:

areál lyžiarskeho strediska SkiLand
N48 49.225 E17 36.082

Organizátor:

Dušan Klasovitý + Pavol Durec (0905633505)
adresa organizátora: Pavol Durec, Stará Myjava 240, 907 01 Myjava

1. Zodpovedný garant podujatia: Pavol Durec 0905 633 505
2. Trasa: výjazd k Farme Etelka , exkurzia, obed , voliteľná trasa späť (podľa nálady a počasia)
3. Časový harmonogram: štart cca o 15:00 hod.
4. Ubytovanie a poplatky: stany 3€/osoba/noc (deti do 14r. zdarma)
2€ - v prípade nenocovania, zúčastnenia sa sobotného
programu/výjazdu.
5. Prihlášky a výsledky: prihlášky nie je potrebné zasielať, len v prípade požiadavky
ubytovania kontaktovať katarina@kodreta.com, tel.: 0905 992 438.
Výsledky budú zverejnené na webe SMF: https://www.smf.sk/mototuristika-vysledky/
6. Poverený delegát ŠMT SMF: TBA
7. Epidemiologické opatrenia: Organizátor bude pre všetkých zúčastnených vyžadovať
dodržiavanie aktuálne platných opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19.
8. Ďalšie organizačné pokyny:
„Srdečne Vás pozývame na „Myjafské kopanice“, kde organizujem v malebnom prostredí
Bielych Karpát už 15. ročník Stretnutie mototuristov - Stará Myjava 2020. V piatok od 15:00
budeme Vás vítať a večer pri ohni Myjavské knižky budeme čítať. V sobotu máte možnosť
absolvovať spoločný výjazd, pojazdíme pekné miesta, pokocháte sa krásami Kopaníc.
Zastavíme sa na farme a následne i na obed. Koho už spoločné výjazdy omrzeli, bude k
dispozícii itinerár, podľa ktorého si odjazdíte výjazd samostatne, alebo vo vlastných
skupinkách. Po výjazde možnosť okúpať sa v neďalekej priehrade.
Je možné prísť v plechovkách s obytným prívesom, karavanom - v depe sa všetci pomestíme. V
areáli bude k dispozícii slušne vybavený bufet s "veškerou" ponukou na pitie a jedenie spolu s
kultúrne vybaveným sociálnym zariadením pre základnú hygienu (bez sprchy).“ – Pavol Durec,
garant podujatia

Č j. SMF: 22-621/2020
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za ŠK ŠMT
Ing. Ján Miškov
viceprezident SMF pre ŠMT

