Erdbau - Transporte

LITSCHAUER

16. Mezinárodní

Vstupné

Holzbau

der Profi am Bau!

INDIVIDUELLE PLANUNG
UND ENERGIEAUSWEIS

1 denní vstupné .............................................................. €
2 denní vstupné .............................................................. €
3 denní vstupné ............................................................. €
Vstupné do depa na všechny 3 dny ............. €
Děti do 14ti let mají vstup zdarma

10,19,28,25,-

23. - 25. srpna

2019

traktorU veteránU
na dlouhé trati

um das

GOLDENE HANFBLATT

v Reingers v Dolním Rakousku
s novou variantou startu

BAUMARKT ÖFFNUNGZEITEN:

HOLZBAU:

> Dachstühle
> Wintergärten
> Carports
> Passiv,- und Niedrigenergiehaus

HOCH- UND TIEFBAU:

> Sanierung
> Industriebau
> Teichbau sowie Wasser- und Abwasseranlagen
> Wienerberger Massivwerthaus

> Sammeln und bearbeiten von Abfällen
3860 Heidenreichstein, Kleinpertholz 81
(T) 02862 527 85-0 (E) office@talkner.at
3820 Raabs, Reitherstraße 19a-21
(T) 02846 395 (E) office@talkner.at

TALKNER-WIR BAUEN SIE AUF!

WWW.TALKNER.AT

ZvÝhodn Ěn Ý pŘedprodej na webshopu!!
tickets.traktorrennen.at
Kontakt a informace:
office@traktorrennen.at

www.traktorrennen.at
Těšíme
se na vaši
návštěvu!

Fotos: www.foto-freitag.at
Design by www.werbewuerze.at

Montag - Freitag:
7:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
8:00 - 12:00 und 13:00 - 16:00 Uhr
(in den Wintermonaten samstags nur
bis Mittag geöffnet)

um das

GOLDENE HANFBLATT

www.traktorrennen.at

Ještě nikdy
nestartovalo
tolik týmů
jako letos!

Čtvrtek, 22. srpna

sobota, 24. srpna

NedĚle, 25. srpna

10:00 až 18:00 hodin - technická přejímka traktorů

07:00 až 09:30 hodin - snídaně ve slavnostním stanu

Od 07:00 - snídaně ve slavnostním stanu

09:30 hodin - MISTROVSTVÍ SVĚTA JUNIORŮ

09:00 až 14:00 hodin -

11:00 hodin - vyhlášení vítězů juniorů a
prezentace transparentu

hradem a dětskou dílnou HUKI zdarma

pátek, 23. srpna
10:00 až 13:00 hodin - volný trénink
13:30 až 18:00 hodin - kvalifikace pro startovní pozici
19:00 hodin - rychlostní závod o

REINGERSKÉHO ”SPEEDY“

před slavnostním stanem

Narozdíl od hlavního závodu se zde hodnotí
rychlost. Ale vítězem se stane jen ten, kdo svůj
traktor dokáže zastavit přesně na určeném místě.

Následuje vyhlášení vítězů a prezentace sponzorů
V diskotékovém stanu - warming up na
24ti hodinový závod

S NOČNÍ SHOW A RŮZNÝMI
DISKŽOKEJI

”TRAKTOROVÉ ZÁVODY DĚTSKÝMA OČIMA“
11:00 až 12:00 hodin - prohlédněte si závodní trať z
traktorového přívěsu

ANIMACE PRO DĚTI se skákacím

Od 10:00 hodin - DOPOLEDNÍ
oslava s hudbou a regionálními pochoutkami
14:00 hodin -

11:30 hodin - přivítání sponzorů

UKONČENÍ 24TI HODINOVÉHO ZÁVODU

od 12:00 hodin -

15:30 hodin - VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

ROZESTAVENÍ ZÁVODNÍKŮ NA STARTU

& přehlídka motorek klubu historických vozidel
Jindřichův Hradec

14:00 hodin - START 16. Mezinárodního 24hodinového
traktorů veteránů o Reingerský konopný list
11:00 až 17:00 hodin -

Potom společně oslavíme úspěšné závody roku 2019!
O občerstvení a nápoje se po celý víkend
budou starat dobrovolní hasiči z
blízkého okolí

ANIMACE PRO DĚTI se skákacím

V sobotu a v neděli

PŘEHLÍDKA PRÁCE

hradem a dětskou dílnou HUKI zdarma
I letos se v sobotu a v neděli
konají vyhlídkové lety vrtulníkem!!!

od 20:00 hodin - hudba ve slavnostním stanu
Od 21:00 hodin - párty na plný plyn v
diskotékovém stanu

s kutilsky vyrobenými motorovými
pilami „Hotsaw“
Změny vyhrazeny!

