
                                          OO č.2 – lom   zvažuje   nákup   vstupenek    na   závody   tahačů  

CZECH  TRUCK  PRIX 
        31.08. -  2. 9. 2018   od  08:00 - 20:00 hodin 
Závody evropského šampionátu okruhových tahačů 
     

Mostecký okruh přivítá 26. ročník svého nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku každoročního 
kalendáře Czech Truck Prix, jehož součástí je také The Most Truck Festival (Více informací zde). Titul 
obhajují český jezdec Adam Lacko i jeho tým Buggyra. 

Závodní víkend zahrnuje : 
FIA European Truck Racing Championship  Clio Cup CE 

KIA Lotos Race      Škoda Octavia Cup 2017 
Časový harmonogram (viz timetable):  sobota - 08:45 - 18:05 hodin;   neděle - 08:30 - 17:35 hodin 

 

Vstupné  je  jednotné, a to  490,- Kč / dosp./ den.  Děti do 130 cm zdarma. 
Diváci si mohou vybrat mezi sobotou či nedělí. Vstupenka platí do všech prostor autodromu s výjimkou VIP 

zóny. Zahrnuje i Grid walk, tedy přístup na startovní rošt před jednotlivými závody.  
 

Show/fun zóna  :  Zábavní zóna s atrakcemi,  americké kamiony, show kamiony,  Monster Truck Show, autogramiáda jezdců ETRC,  prezentace RC modelů trucků, soutěže 
 

Hlavní body doprovodného programu:  Spanilá jízda závodních tahačů ulicemi Mostu, The Most Truck Festival,  Grid walk,  Autogramiáda jezdců, Kaskadérská show, 

Taxijízdy v upravených speciálech,  Vyhlídkové lety vrtulníkem,  Atrakce pro děti 
 

Spanilá jízda   Obyvatelé a návštěvníci Mostu nepřijdou ani tentokrát o spanilou jízdu truckových speciálů městem s kulturním programem a autogramiádou jezdců na 

centrálním 1. náměstí. Časový harmonogram: 16:45 - odjezd trucků z autodromu, 17:05 program na náměstí, 17:50 odjezd trucků z náměstí zpět na autodrom. 
 

Race zóna na polygonu (09:00 - 18:00 hodin):    taxijízdy v upravených speciálech – rally taxi, sport taxi, drift taxi, off-road taxi včetně nabídky jízd v bojovém vozidle 

pěchoty (BVP), Taxijízda života (Subaru Impreza WRX STI), vyhlídkové lety helikoptérou, doprovodný program pro děti na dopravním hřišti a další… 

Důležité informace pro diváky: 
Zaparkovat vozidlo bude možné pouze na diváckém svahu na polygonu do vyprodání kapacit.  Vjezd na parkoviště pouze branou na polygonu v ulici Hořanská cesta. 

Cena parkovného činí 200 Kč včetně DPH, nebo 8 Eur včetně DPH. 

           Při přihlášení je nutno  uhradit  zálohu  200,- Kč/vstupenku         

  Zájemci se mohou hlásit na výboru u  p. Paulíkové, tel. 5145  do  20.07.2018 
   V Bílině, 02.07.2018                                    OTOČ                       Bergerhof 

http://www.autodrom-most.cz/get/link.php?id=1684


 

 

Vstupné         akce    výbor 

Děti do 130 centimetrů výšky ZDARMA ZDARMA                                       ZDARMA 

Děti a mládež od 131 centimetrů výšky do 17 let věku včetně (sobota/neděle) 90 Kč                                            ZDARMA                                   

Děti a mládež od 131 centimetrů výšky do 17 let věku včetně 
(pátek)                                       

50 Kč                                            ZDARMA 

 

Jednodenní pro dospělé  (sobota nebo neděle) 

 

490 Kč                                           200,- Kč 

Jednodenní pro dospělé 
(pátek)                                                                                                    

150 Kč                                           100,- Kč 

Jednodenní VIP (sobota nebo neděle) 3 960 Kč                                          x 

Víkendová VIP (sobota i neděle) 5 400 Kč                                          x 

 


