
 
 

 
 
 
 

 
 

Kontakt na usporiadateľa: 
Riaditeľ podujatia:  Ing. Martin Remeník  - tel.: 0905 630 336 

E-mail:  veteran.turiec@gmail.sk 
www.veteranturiec.blogspot.com 

Facebook: @Združenie_veteránistov_Turca 

 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

Batôžková Jazda 
8. Máj 2022 

Jubilejný 10. Ročník 
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ZDRUŽENIE VETERÁNISTOV TURCA  
člen Združenia zberateľov historických vozidiel SR  

 
 

JUBILEJNÝ 
10.  VÝJAZD  CESTAMI  STREDNÉHO  SLOVENSKA 

 
 

Nedeľa, 8. Máj 2022 
 
 
 
 

 
 

Propozície podujatia: 
 
 
 

1. Podujatie  je  určené len pre  vozidlá  vyrobené  do  roku  1980 
a pre jazdcov, ktorí sa odhodlajú počas jedného dňa zdolať 
nástrahy ciest stredného Slovenska, horské priechody Donovaly 
a Malý Šturec a zažiť krásy jazdy v okresoch Martin, Ružomberok, 
Banská Bystrica a Turčianske Teplice. 

    Riaditeľ podujatia má právo udelenia výnimky aj pre novšie vozidlá. 
 
2. Jazda je usporiadaná ako voľná jazda, každý účastník môže 

absolvovať trasu na okruhu dlhom približne 143 km. Čas jazdy aj 
s prestávkou na trase je približne 5 hodín.  

         
    Registračným miestom je : 
 

         Martin - parkovisko pred HM Tesco, Obchodné centrum Turiec   
1, 036 01 Martin-Záturčie 

          
 
 

  
 

 
3.  Časový harmonogram a priebeh jazdy: 
 

     08:00 – 08:55 – Príchod účastníkov na parkovisko HM Tesco   
                Martin 
     09:00 - štart jazdy Martin - smer Ružomberok – Donovaly  
                 (cca 71 km) zastávka spojená s prestávkou, fotením na 

horskom priechode Donovaly - 50min.  
     11:30 - štart jazdy smer Turčianske Teplice - Martin (cca 72 km) 
     13:00 - príchod do Martina, občerstvenie pri HM Tesco Martin, 
                 tombola, vyhodnotenie a ukončenie podujatia.    
            
4.   Účasť na jazde 
       Na jazde sa môžu zúčastniť len vozidlá, ktoré spĺňajú predpisy 

stanovené pre prevádzku na cestných komunikáciách a sú 
v správnom technickom a historickom stave. Vozidlá musia mať 
uzatvorené príslušné poistenie. Jazda prebieha počas plnej 
premávky, každý jazdec je povinný dodržiavať stanovené pravidlá. 
Jazdci sa na podujatí zúčastňujú na vlastné riziko, usporiadatelia 
nenesú zodpovednosť za ich spôsob jazdy. Všetci účastníci musia 
dodržiavať aktuálne protiepidemiologické opatrenia v súvislosti so 
šírením ochorenia COVID – 19.     

 

5.   Účastnícky poplatok: 
       Vodič vozidla: 25,00 €,  spolujazdec: 10,00 €. 
        
6.   Logistika a ceny: 
       Pre každé vozidlo bude vydané štartové číslo, propozície s mapkou 

trasy, magnetka s logom podujatia a suvenír.  
       Zaregistrovaní účastníci dostanú poukaz na občerstvenie, ktoré  

bude poskytnuté v Martine v čase od 13:00 hod.     
       Zabezpečená bude odťahová služba.  
        
8.   Upozornenie: 
      VOZIDLÁ, KTORÉ NESPLNIA STANOVENÉ KRITÉRIÁ, NEBUDÚ 
      NA  PODUJATIE  PRIJATÉ  
         

     PRAJEME  PRÍJEMNÉ  ZÁŽITKY  Z  JAZDY 

 


