


Pozvánka na 32. mezinárodní TATRA – setkání 2009                           
in memoriam Oskar Pitsch. 

 
Od čtvrtka, 21.května do neděle, 24.května 2009 na jihu od Vídně. 
 
Start  a cíl našeho setkání je Bad Vöslau, lázeňské městečko, ležící ve vinařském kraji,  
ca  30 km na jih od Vídně. 
 
 
PROGRAM 
 
Čtvrtek, 21.května 
 
Odpoledne Setkání účastníků v lázeňském středisku Bad Vöslau 
Večer  Uvítání panem starostou, diskuze řidičů a bufet v sále lázeňského střediska. 
 
 
Pátek, 22.května 
 
Turistická vyjížďka (140 km)  Štýrsko / Dolnorakouskými vápencovými Alpami. 
 
Dopoledne Jízda skrz Klostertal a Höllental mezi Raxem a Schneebergem do osady  
  Kaiserbrunn – prohlídka  pramene  1. Vídeňského vodovodu. 
Poledne Oběd na zámku Rothschild v bývalém K & K letním sídle Reichenau / Rax. 
 
Odpoledne Pokračování jízdy půvabnou krajinou s výhledem na vídeňskou kotlinu  
  do městečka Bendorf – prohlídka jeho vyjímečného stavebního slohu, 
  návrat do Bad Vöslau. 
Večer  Příjemné posezení při víně v Bad Vöslau. 
 
 
Sobota, 23. května 
 
Soutěžní jízda (156 km)  Pannonišskou nížinou až  k Neusiedler See. 
 
Dopoledne Jízda Vídeňskou kotlinou přes Leitha pohoří do městečka Rust am See a podél 
  maďarské hranice  do vesnice Bucklige Welt. 
Poledne Oběd v typické, místní  restauraci – Mostheurige  ve Schwarzenbachu,  
  v bývalém keltském sídlišti. 
Odpoledne Pokračování jízdy do Forchtensteinu – prohlídka hradu, který je ve vlastnictví 

rodiny Esterhazy – dále do Steinabrücklu, kde bude prohlídka  Tatra- a 
Oldtimer muzea, zpáteční jízda do Bad Vöslau. 

 
Neděle, 24. května 
 
Ukončení  akce 

 
 
 
 



Podmínky účasti 
 
Řidič musí vlastnit platný řidičský průkaz ( v případě výměny řidičů to platí i pro 
spolujezdce). 
Všechny zúčastněné vozy musí mít potvrzení o způsobilosti v dopravním provozu. Řidič je za 
to zodpovědný. 
 
Stanovení tříd 
 
Klasse  A NW &  TATRA  předválečné modely včetně 57B a 87 
Klasse  B všechny  TATRA  poválečné modely 
Hosté  všechny ostatní značky do roku 1980 – čím starší, tím lepší 
 
Konečné rozdělení do jednotlivých tříd bude určeno na základě došlých přihlášek. Startovní 
číslo bude uděleno podle pořadí roku výroby. 
 
Startovné 
 
Řidič a vozidlo   € 135,- 
Spolujezdec a každá další osoba € 100,- 
Děti do 15 let    €  50,- 
 
V ceně je zahrnuto: cestovní podklady, nálepka, startovní číslo,  závěsná mapa, vstupenky do 
muzea, prohlídky, buffet v den příjezdu, oběd na zámku Rothschild, večeře v Heurigen, oběd 
v Mostheurigen a večeře při závěrečném zakončení. Všechny nápoje si hradí účastníci sami. 
 
Rezervace pokojů 
 
Noclehy  nejsou  zahrnuty v poplatcích. Každý účastník si rezervuje pokoj sám.  V níže 
uvedených ubytovacích zařízeních jsou domluveny zvláštní kondice, proto doporučujeme 
použít heslo 
„ TATRA Treffen Mai 2009“ při objednávávní pokojů. 
 
Kurzentrum Bad Vöslau  Tel.: +43 2252 90600 
     E-Mail: voeslau@kurzentrum.com 
     Cena:    EZ  € 63,-     DZ  €  52,-  inkl. snídaně – buffet 
Hotel Stefanie    Tel.:  + 43 2252 76236 
     E-Mail: office@hotelstefanie.at 
     Cena:  EZ  €  47,- DZ  €  35,-    inkl. snídaně – buffet 
Pension  Janisch   Tel.:  +43 2252 77771 
     Cena: 3-lůžkový    €  25,-  ( sprcha a WC) 
                 2-lůžkový    € 22,-   ( sprcha na chodbě a WC) 
 
Další možnosti ubytování se dozvíte v  turistickém svazu Bad Vöslau . 
Tel.: +43 2252 70743 nebo E-Mail:  maria.haarhofer@badvoeslau.at 
      
Podmínky účasti 
Prosím, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 20.března 2009 na TFI. Teprve po 
zaplacení příslušné částky je Vaše přihláška potvrzená. Z důvodů omezení počtu  70-ti 
závodníků,  vyhranňuje si pořadatel právo výběru. V případě odmítnutí bude startovné 
ihned vráceno. 



 Description of way Detailed Map 
 
 A2 (E 59) Exit Kottingbrunn 
 

      
 
 
Contacts 
 
TFI – TATRA Freunde International      Oskar Pitsch 
per Adresse: Otto Mauergasse 6            Leopold Lehnerstrasse 26 A 
A-2356 Brunn am Gebirge                                         A-2751 Steinabrückl                                                          
Fax:+43 2236 – 35266                                               Tel:+43 699 11351556 
E–Mail: tatra-freunde@kabsi.at                                 Fax: +43 2622 43298 
  
Walter Steiner                                                             Alexander Stiebitz 
Vöslauerstrasse 34                                                      Kirchenstrasse 180 
A-2540 Bad Vöslau                                                    A-2723 Muthmannsdorf 
Tel: +43 676 6811196                                                 Tel: +43 650 6354335  
E-Mail: waltersteiner@a1.net                                     E-Mail:alexander.stiebitz@air-line.at 
                                                                           
Ručení  (všeobecné podmínky) 
 
Vozidla musí být pokud možno v originálním, dobrém technickém stavu a musí mít povolení  
k účasti silničního provozu. 
Řidič je povinen mít u sebe platný úřední doklad o vozidle. Zahraniční účastníci musí mít ještě potvrzení o povinném ručení (zelenou 
pojišťovací kartu). 
 
Řidiči jedou v každém případě na vlastní nebezpečí a jsou povini dodržovat nařízení rakouského zákona o motorových vozidlech a rakouské 
dopravní předpisy. Je nutno bezpodmínečně uposlechnout nařízení úředního orgánu a dopravního dozoru. 
 
Řidiči nesou plnou zodpovědnost za bezpečnost provozu a dopravy svého vozidla, 
dále nese zodpovědnost ve smyslu civilního a trestního zákona za všechny škody, zaviněné a/nebo zpúsobené jím nebo jeho vozidlem.  
 
Odevzdáním přihlášky uznává každý účastník všechny podmínky ve výše uvedeném popisu 
a vzdává se práva odvolat se k soudu ve všech případech. Potvrzuje a souhlasí s tím, že plně 
ručí za sebe, doprovázející osobu nebo své vozidlo, a případně vzniklá škoda na majetku nebo osobách postihuje jen účastníka, ne však 
pořadatele. Pořadatel si vymiňuje, že může trasu  
a provedení závodu bez udání důvodu změnit. Pořadatel také může závod odříci, v tomto případě bude vráceno startovné. Živelná pohroma 
(„vyšší moc“) omlouvá pořadatele z neuskutečnění závodu.         




