Zde nás najdete
`´
Nová Bystrice

Bahnhofstr. 12, 3874 Litschau, Tel.: 02865/20 833

www.kuben-bau.at
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FBLATT
GOLDENEE HAN
ATT
GOLDEN HANFBL

A-3863 Reingers
B5

Rabl DRUCK

Eisgarn Heidenreichstein

rabl-druck.at

Kontakt & informace
www.traktorrennen.at
office@traktorrennen.at
GAS · WASSER · HEIZUNG · ELEKTRO

GesmbH
3874 Litschau
Bahnhofstr. 7

3822 Karlstein
Raabser Str. 2

ARCHITEKT
ARCHITEKT

ZTSCHWINGENSCHLÖGL
SCHWINGENSCHLÖGLGMBH
GMBH
ZT
3950 Gmünd, Schubertplatz 7

Telefon 0 28 52 / 20 316, www.ztschwing.at
Ihr zuverlässiger Partner für Energieausweise!
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závody
na dlouhé trati

25. - 27. srpna 2017

v Reingers v Dolním Rakousku

Vstupné:
1 denní vstupné .............€ 10,2 denní vstupné .............€ 19,3 denní vstupné .............€ 28,` ´ do 14 let mají vstup zdarma
deti
vstupné do depa ..........€ 25,`´
na vsechny
3 dny

`´ `´
Tesíme
se
na Vasi` ´
`´ `´
návstevu!

www.traktorrennen.at

pátek 25. srpna
08:00 az´ ` 14:00 hod:
`´
technická prejímka
traktoru
14:00 az´ ` 18:00 hod:
volny´ trénink
19:00 hod:
rychlostní závod jednotlivcu
na 350 metrové trati
Sascha‘s Travestieshow
`´
` ´ pred
` ´ 24 hodinovymi
´ závody v
Predehrátí
´ diskzokeji
`´
diskotékovém stanu s ruznymi

sobota 26. srpna

` ´ 27. srpna
nedele

07:00 az´ ` 09:30 hod:
bohatá snídane` ´ ve velkém slavnostním stanu
07:00 az´ ` 10:00 hod:
kvalifikace
10:30 hod:
` ´ junioru
mistrovství sveta
11:30 hod:
`´
privítání
prominentních
hostu
12:30 hod:
rozestavení závodníku na startu
14:00 hod:
START 14. mezinárodního
24 hodinového závodu traktoru veteránu
o zlaty´ Reingersky´ konopny´ list
15:00 az` ´ 18:00 hod:
`´
zábavny´ program pro deti

od 7:00 hod:
snídane` ´ ve velkém slavnostním stanu

odpoledne
´
´ z
vystava
veteranu
`´
„veteran muzeum nova´ bystrice“
´
´ stanu
v diskotekovem
od 17:00 hod:
`zivá
´ hudba ve slavnostním stanu
18:00 hod:
`´
` ´ juniorskych
´ závodu ve
vyhlásení
vítezu
velkém slavnostním stanu
21:00 hod:
párty na plny´ plyn ve velkém
`´
diskotékovém stanu s ruznymi
´ diskzokeji

10:00 hod:
zivá
` ´ hudba Vás bude provázet pri` ´
`´
ochutnávání specialit jako grilované kure,
`´
rízek,
gordon bleu, atd. ve vyborné
´
`
´
regionální kvalite!
´
´ modní
´` ´
´`
´
o prestavce
veteranska
prehlídka
z
`´
„veteran muzeum nova´ bystrice
11:00 az´ ` 13:00 hod:
zábavny´ program
`´
pro deti
14:00 hod:
`´
ukoncení
24 hodinového závodu

sobotní a nede´ ` lní
vyhlídkové lety
vrtulníkem

roztleskávacky
` ´ „Magic Spirits“ z Kautzen
15:30 hod:
`´
`´
vyhlásení
vítezu
Potom spolu oslavíme
` ´ ` ´ závody roku 2017
úspesné
`´
o obcerstvení
a nápoje se po
dobu celého víkendu budou
starat dobrovolní hasici` ´ z
blízkého okolí
*******************************************

V pátek, 25. srpna 2017, se pro vsechny
mi`´
lovníky závodu porádá
rychlostní závod traktoru
`´
veteránu. Na rozdíl od závodu na dlouhou trat ´ se
odmenuje
se ale stane jen
` ´ ` ´ rychlá jízda. Vítezem
`´
ten, kdo zvládne zastavit presne
bode.` ´
`´
` ´ ` ´ na urceném
(zmeny
` ´ vyhrazeny)

