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Vabilo na TEKMOVANJE V OFFROADU  
 

 Društvo 4x4 Lijak prireja v soboto 17. in nedeljo 18. junija 2006  tekmovanje v off roadu 
(HARD, SOFT trial-lu ter v spretnostni preizkušnji), ki se bo odvijalo v glinokopu Vogrsko in 
šteje za Državno Prvenstvo Slovenije ter za Pokal ALPEADRIA. 
  
 
 
                                           Program prireditve: 
 
SOBOTA, 17.6.2006 
 
-  12:00 - 13:00    Sprejemanje prijav tekmovalcev v HARD offroadu 
-  13:00                 Kosilo za tekmovalce, redarje in sodnike 
-  13:45                 Brefing za tekmovalce in sodnike 
-  14:00                 Odhod v koloni na prizorišče tekmovanja 
-  14:10                 Start tekmovanja 
-  22:00                 Predviden zaključek tekmovanja - večerja za tekmovalce in  
                                 sodnike. 
 
 
NEDELJA,  18.6.2006 
 
-   8:00 do 9:00     Prijave tekmovalcev in zajtrk 
-   9:15                  Brefing za tekmovalce in sodnike 
-   9:30                  Pričetek tekmovanja v vseh treh disciplinah za DP  
                                 in Pokal ALPEADRIA 
- 12:00 do 13:00   Predviden termin za kosilo 
- 14:30                  Predviden zaključek tekmovanja 
- 15:30                  Razglasitev rezultatov 
- 16:00                  Podelitev pokalov in nagrad najboljšim 
- 17:00                  Zaključek prireditve 
 
 
 
 
                                                             Lepo vabljeni prav vsi ljubitelji offroad tekmovanj, 
                                                                                            Društvo 4x4 Lijak! 
 



 
Potek in lokacije tekmovanja! 
 
 
V soboto je zborno mesto za tekmovalce in tekmovalna vozila v vrtu pred Pizzerijo Grad 
Ozeljan http://kulinarika.net/baze/ocena.asp?ID=901, v Ozeljanu pri Novi Gorici, kjer bodo 
tudi prijave za soboto. Spremljevalna vozila, avtovleke, avtodomi lahko parkirajo v Kampu 
Lijak www.camplijak.com,  servisna vozila pa na označenem parkirnem mestu v vasi Ozeljan 
- pred trgovino, ostali obiskovalci pa ob pokopališču v Ozeljanu. 

OBVEZNO SE RAVNATI PO NAVODILIH REDARJEV! 

 
Vozi se tri etape v HARD-u. 
 
V nedeljo se bo celotno  tekmovanje odvijalo v glinokopu Vogrsko. Vozi se tri etape v 
HARD-u, ostale panoge po pravilniku ORZS. 
 
Prenočitev je mogoča v CAMPU Lijak info: www.camplijak.com, potrebna je oprema za 
kampiranje, stroške prenočitve plača vsak sam! 
 
Oprema vozil in tekmovalcev mora ustrezati pravilniku ORZS za leto 2006. 
 
Hrana in pijača za tekmovalce zagotovljena, tekmovalci v HARD-u dobijo štiri 
obroke-sobota (kosilo in večerja) in nedelja(zajtrk in kosilo), ostali tekmovalci dobijo dva 
obroka-nedelja (zajtrk in kosilo). 
 
Štartnina:  - za HARD  znaša  20.000 SIT  ali 80.- EUR-ov 
                    - za SOFT in SPRETNOSTNO preizkušnjo znaša  12.000 SIT ali 50.- EUR-ov 
 
Nagrade za najuspešnejše tekmovalce bodo letos praktične in sicer za prva tri mesta v 
disciplini! 
 
V kolikor so pripravljeni lastniki ATV-jev (štirikolesnikov), da se udeležijo tekmovanja bomo 
za njih pripravili pozivno tekmovanje in seveda nagrade! 
 
 
 
Za dodatne informacije lahko pokličete na : 
- +386 (0)41-638 760 Aljoša 
- +386 (0)31-342 358 Robi  
- +386 (0)31-618 406 Joško  
- +386 (0)41-647 664 Štefan 
- +386 (0)41-341 245 Matjaž 
 
ali na www.drustvo4x4lijak.si oziroma kontaktirajte na email: lijak@drustvo4x4lijak.si  
 
 


