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Jarní CZ KTM FESTIVAL 2010
(Tisková zpráva)
Přijeď si zajezdit na vlastním motocyklu jakékoliv značky a otestuj nové modely od
KTM!!!
Termín akce: 24.-25.4.2010 (23.4. testovací den novinářů)
Místo konání: Bělá pod Bezdězem.
Bělá pod Bezdězem se letos již po 4. v rámci pořádaných KTM srazů, stane o víkendu
24.-25.4.2010 rájem majitelů a fanoušků motocyklů KTM. Na motokrosovém a silniční
areálu budou připraveny jak motokrosové, endurové, tak i supermotové okruhy.
Návštěvníci motosrazu bez vlastního motocyklu si budou moci zapůjčit testovací terénní i
silniční motocykly.
Akce je určena všem jezdcům všech výkonnostních tříd a na všech typech a značkách
motocyklů. Prostorově naddimenzovaný areál v krásném prostředí pod hradem Bezděz
nabídne také endurovou a offroadovou školu na motokrosových speciálech, soutěžních i
cestovních endurech (i dvouválcích)
Poháry pro vítěze, čest poraženým, ale především pořádná porce adrenalinu a požitku z
jízdy pro všechny zúčastněné – to jest hlavní náplň jediného KTM motosrazu v ČR. Jelikož
nejen benzínem je motorka živa, pro jezdce i diváky budou připraveny pochoutky na grilu,
chlazené nápoje, pivo pro diváky, pito pro jezdce, večerní zábava v podobě videoprojekce
i mejdanu s muzikou a živou kapelou.

Co můžete tedy na akci očekávat:
✦ volné jízdy na všech tratích – motokros, enduro (i pro velká endura) a supermoto
na silničním přírodním okruhu v uzavřeném areálu
✦ testování motocyklů KTM na všech tratích
✦ offroadová škola – pro dospělé (motokros, malé i velké enduro) na malém
offroadovém okruhu.
✦ bezpečnostní opatření je samozřejmostí - sanitka s doktorem v místě po celou
dobu ježdění.

Předběžný časový harmonogram:
24.4. sobota
- od 10:00 do 17:00 hod jízdy na všech tartích
- od 19:00 mejdan s muzikou, fireshow...
- od 20:00 reportáže a promítání
- od 22:00 živá hudba v podání hudební kapely
- volná zábava
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25.9. neděle
- od 9:30 do 16:00 jízdy na všech tratích
- od 9:30 do 16:00 průběžně závody na všech tratích dle přesného harmonogramu
- od 17:00 slavnostní vyhlášení vítězů
- 18:00 - ukončení akce

Ceník:
Vstupné bez vlastního motocyklu - 100,-Kč
Vstupné s vlastním motocyklem - 300,-Kč
Vstupenka platí na celý víkend. Není třeba se předem registrovat. Stačí jen přijet.
Více informací na www.ktmclub.cz.

2

