
Pozvánka 
 

XXXVIII. Mezinárodní Tatra setkání 
25. - 28. května v Ottenstein 

 

„Setkání s přáteli v severním 
Dolním Rakousku“ 

 
 

 
Místo pořádání, Start a Cíl je Hotel Restaurant Ottenstein v Rastenfeld / 
Niederösterreich (Dolní Rakousko) 
 
Ubytování bude bez výjimky v Hotelu Restaurant Ottenstein, Peygarten – Ottenstein 
60, A- 3532 Rastenfeld. Stravování (obědy a večeře) se budou konat společně. V 
areálu hotelu je dostatečné parkoviště pro všechna vozidla (včetně doprovodných 
přívěsů). 
 
Druh uspořádání je čistě turisticky Veteránský výjezd s kulturním programem. Délka 
trasy je cca 280 km a je přizpůsobena historickým vozidlům. 
 
Oprávněná vozidla - maximálně 40 historických automobilů značky TATRA a ostatní 
LEDVINKA konstrukce. Jiné značky na dotaz a dle volných startovních míst. 
 
 

Předpokládaný program 
(možné změny) 

 
Čtvrtek 25.5.2017 
 

- od 12:00 hod. příjezd účastníků do Hotelu Ottenstein 
 zaparkování vozidel na parkoviště 
 ubytování 

 výdej startovních podkladů 
 platba startovného v hotovosti 

- 19:00 hod. přivítání a následná večeře 
 
 
Pátek 26.5.2017 
 

- od 7:15 hod. snídaně 
-   8:30 hod. setkání řidičů a odjezd 
- 10:00 hod. Klášter Zwettl – prohlídka 
- 12:30 hod. oběd v Mohndorf Armschlag 
- 14:00 hod. pokračování jízdy 
- 16:00 hod. Elektrárna a přehrada Ottenstein - prohlídka 
- 17:30 hod. generální setkání Tatra Freunde International (členové) 
- 18:30 hod. večeře v Hotelu Ottenstein 

 



Sobota 27.5.2017 
 

- od 7:15 hod. snídaně 
-   8:30 hod. setkání řidičů a odjezd 
- 10:00 hod. zastávka na P&R parkovišti Sigmundsherberg 

 prohlídka železničního muzea Waldviertel 
 prohlídka prvního motorkového muzea Ehn 

- 12:30 hod. oběd v Sigmundsherberg 
- 14:00 hod. pokračování jízdy 
- 15:00 hod. prohlídka „zážitkového vinného světa“ v Langenlois 
- 18:30 hod. večeře v Hotelu Ottenstein 

 útulné společné posezení a oficiální ukončení 
 
Neděle 28.5.2017 
 

- od 7:15 hod. snídaně a odjezd 
 
 
 

Startovné 
 
Pozor: Startovné obsahuje vedle itineráře, pamětních plaket, rallye značek, cen a 
vstupenek do muzeí také přenocování na tři noci se snídaní, 2x oběd a 3x večeři 
(bez nápojů). 
 

Startovné řidič a vozidlo:  € 410,- 
Startovné řidič a spolujezdec:  € 700,- 
Další osoba v jednolůžkovém pokoji:  € 330,- 
Další osoby ve dvoulůžkovém pokoji:  € 620,- 
Příplatek pro nečleny T.F.I.  € 40,- 

 
 
 

Termín přihlášení a lhůta 
 
S ohledem na místní poměry a z organizačních důvodů (rezervace hotelu, omezená 
kapacita) je zapotřebí včasné přihlášení. Ohled na přihlášení se v podstatě bere dle 
pořadí doručení. 
 

Ukončení lhůty přihlášek je 15. března 2017 
 
Současně s přihlášením musí být zaplacena záloha ve výši 50% startovného. Na 
přihlášení bez zálohy se nebere ohled. Závěrečná platba se činí v hotovosti při 
předání jízdních dokumentů.  
 
Přihlášení účastníci dostanou po ukončení lhůty individuálně potvrzení přihlášky. 
 
  



Všeobecné podmínky 
 
Vozidla musí být pokud možno v originálním, dobrém technickém stavu a musí mít 
povolení k účasti v silničním provozu. Řidič je povinen mít u sebe platný technický 
průkaz vozidla. Zahraniční účastníci musí mít rovněž potvrzení o povinném ručení. 
Řidiči jedou v každém případě na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat 
rakouské zákony o motorových vozidlech a rakouské dopravní předpisy. Jsou povinni 
bezpodmínečně uposlechnout nařízení příslušných orgánů a dopravní policie. 
Řidiči nesou plnou zodpovědnost za bezpečnost provozu a přepravu svého vozidla, 
dále i zodpovědnost ve smyslu civilního a trestního zákona za všechny škody 
zaviněné anebo způsobené jimi samými, nebo jejich vozidly. 
 
Odevzdáním podepsané přihlášky uznává každý účastník všechny podmínky ručení 
a vzdává se práva odvolat se k soudu v jakýchkoliv případech. Dále potvrzuje a 
souhlasí s tím, že plně ručí za sebe, doprovázející osoby a své vozidlo. V případě 
vzniklé škody na majetku nebo osobách postihuje jen účastníky, nikoliv však 
pořadatele. 
 
Pořadatel si vymiňuje právo změny trasy a provedeni setkání bez udání důvodu. 
Pořadatel má rovněž právo setkání odřeknout, v tomto případě bude startovné 
vráceno. Živelná pohroma / vyšší moc dává právo setkání odřeknout. 
 
Přihlášení účastníci, kteří se nedostaví k setkání, nemají právo na vrácení zálohy. 

 
 
 
 
 

Kontakt 
 

T.F.I. Tatra-Freunde International 
 

Otto Mauer Gasse 6 
A-2356 Brunn am Gebirge 

Fax +43 2236 35266     office@tatraclub.at 
 
 
 

XXXVIII. Mezinárodní Tatra setkání 
Organizace 

 

Ernst a Doris Bieber 
 

Otto Mauer Gasse 6 
A-2345 Brunn am Gebirge 

 
+43 699 1911 31 09   +43 699 11 022 188 
ernst@bieber.co.at    doris@bieber.co.at 


