
   OZNÁMENÍ 

    k 33. Evropskému setkání AERO-IG 

od pátku 29. do neděle 31. srpna 2014 v Oschersleben 

Konec přihlášení je 31. července 2014 

Milý Aero-přátelé, jménem našeho klubu vás chceme srdečně 
pozvat na naše Evropské setkání v roce 2014. 

1.Pořadatel:  Toto 33. setkání pořádají Bettina a Uwe Birnbaum společně s rodinými 
příslušníky a přáteli. 

2.Účastníci:  Každý řidič a spolujezdec krásných a udržovaných Aerovek, který včas 
zaplatil poplatek a obdržel potvrzení je účastníkem. 

3.Pojištění:  Každý účastník je sám odpovědný za všechny nutné a dostačující 
pojistky k pokrytí povinného ručení. 

4.Ručení a povinnosti každého účastníka:  Účastníci  (řidič, spolujezdec, majitel 
nebo držitel auta)  přebírá na vlastní zodpovědnost účast na tomto setkání. Nesou 
pouze sami podle civilního a trestního práva odpovědnost za způsobené škody jím, 
nebo použitým vozidlem. Každý účastník se po odeslání přihlášky zříká jakéhokoliv 
zpětného zásahu do organizace pořadatele nebo osob pořadatelem pověřených. 
Tato dohoda nabývá účinnost po zaplacení startovného. 

5.Povinnosti pořadatele:  Pořadatel má právo provést změny oproti oznámení, když 
přes vyšší moc nebo nařízení úřadů jsou tyto změny nutné. 

6.Vyhodnocení:  Vyhodnocení bude provedeno pořadetelem a jeho týmem. 
Odchylky od daných nutných hodnot se bude oceňovat mínusovými body. To platí 
také při parkování, když se nepoužijí kartony kvůli oleji, (které budou k dispozici)! 

7. Časový a programový plán:  Podklady a palubní kniha budou předány po 
rozhovoru řidičů v pátek 29. srpna. Program tohoto pořadu obsahuje příloha na 
straně 3. 

8.Průběh programu:  

.    Start a cíl v sobotu a v neděli podle programu, je Motorsport Arena 
v Oschersleben. 

.   Čtvrtek  28. 08. – příjezd účastníků 

.   Pátek     29. 08. – příjezd účastníků do 17:00 hod., zaparkování vozidel a    přívěsů 
mezi kartboxy a kartdráhou. Rozhovor řidičů a optické převzetí vozidel.  

.   Sobota   30. 08. – Start v 10:00 v minutovém intervalu. Jízda podle palubní knihy  
(Roadbook) s úkoly, do Quedlingburgu a zpět. 



.   Neděle  31.08. – Start v 10:00 v minutovém intervalu. Turistická vyjíždka okolo 
Labe, křižovatka vodních cest, trajekt Rogätz a zpětná cesta po břehu Labe do 
Oschersleben. 

.   Pondělí  01.09. – odjezd účastníků nebo fakultativní  (nepovinná) návštěva 
Wörlitzer parku. Start s autobusem je v 10:00 hod. Podrobnosti návštěvy parku např. 
cena autobusu a vstupné do Wörlitzer parku budou dodatečně v červnu 2014 
oznámené. 

9.Kotaktní údaje o hotelu ( noclehy ) a Motorsport Areny.   

.   Adresa:  Motopark Alle 20 – 22, Telefon +49 3949 920 501 

.   Hotel:    „etropolis Motorsport Arena“   **** 

.   Telefon:  +49 3949 920 501 

.   Mail:       hotel@motorsportarena.com 

.   WEB:      www.motorsporthotel.com 

.   Číslo rezervování:  135 308  „Aero-IG“ 

  Objednávku pokojů v hotelu musí každý účastník provést 
sám.  (Telefonicky nebo mailem s udáním čísla reservování, 
RNr. 135 308 Aero-IG“!). Výdaje za přenocování  jsou v poplatku zahrnuté, 

(Poplatky A, B, D a E viz.přihláška). U ceny hotelu se jedná o dohodnutou cenu 
včetně snídaně. Platí to také pro ty, kteří přijedou dříve nebo zůstanou déle. 
Dodatečná přenocování prosím hned při objednávce hotelu oznámit. Zaplacení 
těchto dodatečných noclehů následuje přímo na místě, v hotelu. Pokoj pro dvě 
osoby 85,- €/noc, pokoj pro jednu osobu 60,- €/noc. 

10.Náklady a přihlášení: 

Od všech účastníků bude požadováno zaplatit poplatky, spojené s přihlášením. 
Detaily, nebo-li bankovní spojení, kombinace cen jsou na přihlašovacím formuláři 
uvedené a odpovídajícně podle osobních přání se musí vyplnit a potvrdit 
podpisem.  

Konec přihlášení je 31. červenec 2014, nebude-li určená cena do uzávěrky 
převedená, je přihláška neplatná.  

Tato určená cena je odstupné a bude jen v případě, že se toto setkání neuskuteční 
nebo v případě nepřijetí na účast, vrácena. 

11.Organizace: 

-  Pořadatel je AERO-IG Internationál 
-  Celkové vedení a výprava: Bettina a Uwe Birnbaum, Am Riedetal 6, D-38442 
Wolfsburg, Tel. Fax.:  + 49 5361 71154, Mail: uwe.birnbaum@t-online.de 

Přejeme si na tento víkend obzvlážť hezké počasí a všem účastníkům štastnou cestu 
tam i zpět. 
Srdečně zdraví,   Bettina a Uwe Birnbaum 



      Program a časový plán 33. Evropského srazu 

    AERO – IG – INTERNATIONÁL 

                 Místo tohoto setkání:   „etropolis Motorsport Erena“                                              
           Motopark Alle 20 - 22      
       D-30387 Oschersleben      
     www.motorsportarena.com 
1.Čtvrtek:         Příjezd prvních účastníků            
28.08.2014                            

2.Pátek:            Příjezd a ubytování v hotelu Motorsport Arena                               
29:08.2014      17:30   Procházka přes území Motorsport Areny a „pohled za kulisy“.
       19:00   Společná večeře v restauraci  „Graf Berghe von Trips“.  
       Příjemné ukončení večera.         

3.Sobota:          09:30  Rozhovor řidičů   (Kartbox 1)                 
30.08.2014       10:00   Start na denní vyjížďku v minutovém intervalu.  
             11:30   Příjezd prvních účastníků do Quedlingburgu.   
           12:00   Začátek prohlídky   „Welterbestadt“.    
           12:30   Oběd v restauraci   „Adelshof“  v centru Quedlingburgu.    
                13:30  Start prvních účastníků v Quedlingburgu.   
           15:00  Start prvních účastníků k pravidelnosti v jízdě na Kartbahn 
                           v Motorsport Aréně.       
           19:00  Večeře v Kartbox 1 a vyhlášení vítězů.     
                 Příjemné ukončení večera asi do 22:00.   

4.Neděle:        10:00  Start v minutovém intervalu k denní vyjíždce. Program  
31.08.2014      s prohlídkami bez zkoušek.      

12:00  Oběd v restauraci  „Zum Anker“   na vodním zdvihadle  
           v Rothensee a prohlídka zdvihadla s průvodcem. 

   13:30  Start podle startovních čísel k trajektu Rogätz – jízda po  
                 břehu Labe – eventuelně krátká zastávka  na tržnici  
                v Oschersleben – Motorsport Arena.   

   19:00  Večeře v restauraci „Graf Berghe von Trips“ (jídlo na talíř,  
                        odpovídající výběru jako druhý den). 

5.Pondělí:       Odjezd účastníků.   
01.09.2014       10:00   Alternativně - Společný výlet autobusem do parku  
                    Wörlitz – podle přihlášek-- .    
 
Pozor: V případě, že se budou tvořit kolony, prosím 100 m odstupy mezi  jedotlivými vozy.  

                                                  KONEC SETKÁNÍ 


