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VI. Stredoeurópske stretnutie RC modelárov
ponoriek Bratislava
3. - 4. september 2022 letné kúpalisko Bratislava – Rača

Pozvánka
Vážení priatelia, modelári
Srdečne pozývame všetkých priaznivcov RC modelov ponoriek
na šiesty ročník stretnutia organizovaného na Slovensku.
Stretnutie je naplánované na dva dni počas víkendu ako tomu
bolo v minulosti.

Našim zámerom je aby ste sa cítili príjemne a zároveň si
oddýchli v kruhu rovnako zameraných modelárov. Všetky
informácie týkajúce sa organizácie, ubytovania a
príjazdového plánu k areálu nájdete nižšie v tomto
dokumente.

Miesto stretnutia - areál letného kúpaliska Bratislava – Rača
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Organizačné pokyny
Usporiadateľ:
Miesto:
Bazén pre ponorky:
Štartovný poplatok:
Registrácia:

Združenie modelárov lodí a ponoriek ModelBoats.sk
letné kúpalisko Bratislava – Rača GPS 48.213811, 17.146676
plavecký 50m x 20m, hĺbka 1,50 – 2,40 m
bez poplatku, dobrovoľné príspevky na podporu podujatia sú vítané !
Roman Pastorík
Podkerepušky 57
84106 Bratislava
tel.: 00421 / 903 / 319 883
mail: info@modelboats.sk
Uzávierka prihlášok:
31. august 2022
Príchod:
od piatku 2.9.2022
Ubytovanie v areáli:
vo vlastných stanoch alebo karavanoch už od piatka s možnosťou až do pondelka. K dispozícii
sú sociálne zariadenia. POZOR - sprchy sú pri bazéne pod holým nebom – teplá voda !!!
Rezervácia ubytovania: účastníci, ktorí neplánujú prespať v areáli kúpaliska sa majú možnosť ubytovať individuálne
- zoznam adries nižšie
Občerstvenie:
k dispozpozícií budú teplé a studené nápoje, čapované pivo, niečo na zahnanie hladu
v sobotu bude k dispozícií ako vždy teplá večera
raňajky si zabezpečuje každý účastník sám

Upozorňujeme a zároveň žiadame všetkých účastníkov o porozumenie,
že na tomto stretnutí budú dovolené výhradne iba modely ponoriek.
Ďalej sú schválené iba ponorky vodotesné s pevným a utesneným mazivom
a voda na kúpanie a ani bazén nesmú byť znečistené !!!

Organizátor nezodpovedá za úrazy,
nehody a škody !!!
Budeme veľmi radi ak prijmete naše pozvanie a ako aktívni účastníci prispejete k úspešnému
priebehu tohto podujatia. Urobíme všetko preto, aby sa toto stretnutie stalo pre Vás príjemným
zážitkom ☺.
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III. Majstrovstvá Európy ponoriek
v nedeľu od 10:00 hod.

Program
Piatok, 2. September 2022
* popoludní – príjazd hostí
* 19:00 hod. – posedenie pri grile
Sobota, 3. September 2022
* 9:00 hod. - zahájenie podujatia
* počas celého dňa - voľné jazdy ponoriek
* 20:00 hod. - nočné jazdy
* 21:00 hod. - záver programu prvého dňa
* od 21:00 hod. - spoločné posedenie

Nedeľa, 4. September 2022
* 9:00 hod. – voľné jazdy ponoriek
- hlasovanie za najkrajší model podujatia
* 10:00 hod. III. Majstrovstvá Európy ponoriek
* popoludní - vyhlásenie výsledkov súťaží
* 16:00 hod. - záver podujatia

Pondelok, 5. September 2022
* do 9:00 hod. – odovzdanie areálu správcovi

Sub Regatta Bratislava - Rača 3. - 4. IX. 2022

Príjazdy
Diaľnica D1, príjazd zo Žiliny
1.

po vstupe do Bratislavy použite prvý výjazd exit 14 Rača,
Vajnory, Zlaté piesky / po pravej starne uvidíte jazero /
2. prejdete popod nadjazd a za čerpacou stanicou „Slovnaft“
odbočíte doprava
3. pokračujete po hlavnej ceste / pravotočivá /, na križovatke na
nadjazde odbočte vľavo smer Rača , Vajnory
4. na kruhovom objazde použijete 2. exit smer Pezinok 502
5. po hlavnej ceste prejdete nadjazdom ponad železnicu
6. a rýchlostnú cestu, kde sa budete držať hl. cesty, ľavotočivá
napojíte sa na cestu 502 a o približne 700m vojdete do Rače
7. na tretej svetelnej križovatke odbočíte doprava
8. Prejdete cez električkové koľaje a pokračujete na kruhový
objazd, kde použijete 2. exit a po 200m odbočíte doprava,
po 100m pred sebou uvidíte letné kúpalisko

Diaľnica D2, príjazd z ČR od Brna
1.
2.
3.
4.

Za hraničným prechodom Brodské – Břeclav sa
ocitnete na diaľnici D2, ktorá Vás privedie do Bratislavy
POZOR – potrebujete slovenskú dialničnú známku
Po prejazde tunelom Sitina, pokračujete mostom ponad Dunaj,
za ktorým odbočíte na diaľnicu D1 / smer Žilina /
5. Po 13,2 km budete míňať nákupné centrum Avion a IKEA, zídete
exitom 13 smer Rača , Vajnory, Zlaté piesky
6. na kruhovom objazde použijete 2. exit smer Pezinok 502
7. po hlavnej ceste prejdete nadjazdom ponad železnicu
a rýchlostnú cestu, kde sa budete držať hl. cesty, ľavotočivá
napojíte sa na cestu 502, o približne 700m vojdete do Rače
8. na tretej svetelnej križovatke odbočíte doprava
9. Prejdete cez električkové koľaje a pokračujete na kruhový
objazd, kde použijete 2. exit a po 200m odbočíte doprava,
po 100m pred sebou uvidíte letné kúpalisko

Diaľnica D1, príjazd z Rakúska
1.

Za hraničným prechodom Kitsee – Jarovce sa ocitnete na
diaľnici D4 odkiaľ sa napojíte na diaľnicu D2 / smer Žilina /
2. Prejdete okolo odpočívadla Jarovce (OMV) a na nasledujúcom
exite 65 odbočte vpravo na diaľnicu D1 / smer Žilina /
3. Po 13,2 km budete míňať nákupné centrum Avion a IKEA, zídete
exitom 13 smer Rača , Vajnory, Zlaté piesky
4. na kruhovom objazde použijete 2. exit smer Pezinok 502
5. po hlavnej ceste prejdete nadjazdom ponad železnicu
a rýchlostnú cestu, kde sa budete držať hl. cesty, ľavotočivá
napojíte sa na cestu 502, o približne 700m vojdete do Rače
6. na tretej svetelnej križovatke odbočíte doprava
7. Prejdete cez električkové koľaje a pokračujete na kruhový
objazd, kde použijete 2. exit a po 200m odbočíte doprava,
po 100m pred sebou uvidíte letné kúpalisko
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aká bola SubRegatta v roku 2014

http://www.rcportal.sk/sub-regatta-bratislava-raca-2014-g2278

v 2012

v 2010

http://www.modelboats.sk/old/akcie_bratislava_raca_2012.htm

http://www.modelboats.sk/old/akcie_bratislava_raca_2010.htm

Zoznam adries ubytovania
Zoznam ubytovania, Bratislava – Rača 2022
Hotel
Penzión

Hotel Maxim ***

Ulica

Bratislavská
52/11

Mesto

Svätý Jur
900 21

Kontakt
web:

www.hotelmaxim.sk

mail :

recepcia@hotelmaxim.sk

tel.:

+421 2 44970742

Izby

18

Raňajky
v€

Postele

Cena
v€

1 posteľová

36/izba

7

2 posteľová

54/izba

7/osoba

2 DeLuxe

60/izba

7/osoba

km ku
kúpalisku

cca 8 km

miestny poplatok 1 €/ osoba/noc

Horský Hotel Eva

Jozefkovo
Údolie

Svätý Jur
900 21

parkovné 0 €

GPS :

48.2502 N, 17.2121 E

web:

www.horskyhotel-eva.sk

10

2+2 možná prístelka

60/izba

7/osoba

mail :

info@horskyhotel-eva.sk

10 s
balkónom

2+2 možná prístelka

60/izba

7/osoba

tel.:

+421 2 44970509

8

4
WC a sprcha nie sú
na izbe

30/izba

7/osoba

mobil:

+421 903 928054

GPS :

48.262957 N, 17.194617 E

web:

www.bivio.sk

1

1 posteľová

48/izba

mail :

info@modelboats.sk

10

2 posteľová

66/izba

tel.:

+421 2 2085 0710

Jedna prístelka na
izbe možná

15

cca 10 km

miestny poplatok 1€ osoba/noc
parkovné 0 €

BIVIOHotel

Alstrova 153

Bratislava - Rača
841 03

Objednávky iba u mňa, celý hotel je
rezervovaný iba pre nás !!!

7/osoba
7/osoba

miestny poplatok 1,70 €/osoba/noc
parkovné 0 €

cca 250 m
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Tešíme sa na Vašu účasť !
V zastúpení za
združenie modelárov lodí a ponoriek ModelBoats.sk

Roman Pastorík , František Valček , Rudolf Okuliar , Dušan Prokša a šéfkuchár Fero

Email: info@modelboats.sk

