
Cieľom tohto podujatia je spoločne si zajazdiť na trojkolesových vozidlách 
Can-Am v malebnej jazernej oblasti Horného Rakúska. Zlatým klincom bude 

záverečná sobotňajšia jazda po vysokoalpskej ceste na Grossglockner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. – 11. JÚNA 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stretnite sa a zajazdite si s ďalšími 
zanietenými majiteľmi trojkolesových 
vozidiel Can-Am Spyder. 

 

Vychutnajte si záverečnú jazdu na 
Spyderoch na jednej z najmalebnejších 
ciest na svete a objavte nádherné Horné 
Rakúsko – oblasť plnú jazier 
a vysokoalpskú cestu na Grossglockner. 

Navštívte výrobný závod BRP Rotax v piatok 
dopoludnia. 

 
Zdieľajte vášeň komunity Can-Am Spyder a 
vychutnajte si to dobré, čo Vám život prináša. 

 
Žrebovanie o zaujímavé ceny spomedzi 
účastníkov, ktorí nazbierajú všetky pečiatky zo 
všetkých kontrolných prejazdných bodov! 

 
 



Príchod do hlavného stanu  

  
 

 

 

Parkovisko Schloss Ebenzweier 
Ebenzweierstraße 21 
A-4813 Altmünster am Traunsee, Rakúsko 

 

Registračný pult v hlavnom 
stane 
bude otvorený od 14.00 do 19.00. 

 

Od 14:00 do 22:30 
Najskôr sa ubytujte v hoteli a potom sa 
príďte zaregistrovať k registračnému 
pultu v hlavnom stane. Pri registračnom 
pulte dostanete náramok (ktorý musíte 
nosiť počas celého programu), menovku 
a uvítací balíček. 

 

Večera vo forme grilovačky 
v hlavnom stane 
sa začína o 19:30 a bude trvať do 22:30. 

 

Brífing pre jazdcov o 21:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

1. deň jazdy 

Od 09:00 do 18:00 
Zaujímavá jazda po malebných cestách vrátane 
návštevy výrobného závodu BRP Rotax 
a spoločenské aktivity. Nezabudnite zbierať pečiatky 
na všetkých kontrolných prejazdných bodoch podľa 
toho, ako je to uvedené vo Vašom roadbooku. 
Budete musieť získať všetky pečiatky, ak budete 
chcieť byť zaradení do žrebovania o hlavnú cenu 
počas sobotňajšieho galavečera! 

 

Kontrolný prejazdný bod výrobný 
závod BRP Rotax  
Rotaxstraße 1, 4623 Gunskirchen 

 

Večera v hlavnom stane 
Od 19:30 do 22:30 – Spoločná večera a program. 

 

Brífing pre jazdcov o 21:00. 

ŠTVRTOK / 9. JÚNA 

PIATOK / 10. JÚNA 



2. deň jazdy 

 

Vysokoalpská cesta na Grossglockner  

Najznámejšia alpská cesta, vedie priamo do srdca 
národného parku Hohe Tauern, k najvyššiemu 
rakúskemu vrcholu Grossglockner (3 798 m) 
a k ľadovcu Pasterze. Na 48-kilometrovej 
panoramatickej ceste s 36 serpentínami 
stúpajúcej do výšky 2 504 metrov budú motoristi 
prechádzať jedinečnou alpskou krajinou 
lemovanou kvitnúcimi lúkami, voňavými lesmi, 
majestátnymi skalami a večným ľadom 
až po úpätie Grossglocknera. 

  
 

 

Od 08:00–19:00 
Alpská výzva - Grossglockner 
(približne 200 km tam a naspäť) 

Viac informácií o trati nájdete tu: 
www.grossglockner.at. Nezabudnite na to, že 
vzhľadom na poveternostné podmienky môže byť 
potrebné teplejšie oblečenie a ochranné vybavenie 
(ak to poveternostné podmienky dovoľujú). 

 

12:00–15:00 Záverečný kontrolný bod na 
Großglockner Franz-Josefs-Höhe otvorený na 
hornom parkovisku. 13:30 Oficiálna fotografia 
z podujatia. 

 

Galavečera v hlavnom stane 
Od 19:30 do 22:00. Počas večere budeme 
žrebovať zaujímavé ceny spomedzi účastníkov, 
ktorí získali všetky pečiatky z kontrolných 
prejazdných bodov počas obidvoch dní jazdy! 

 

Bombardier Recreational Products Inc. si vyhradzuje 
právo na zmenu programu podujatia bez oznámenia 
a bez akýchkoľvek právnych záväzkov. 

 

Ak sa chcete zúčastniť, zaregistrujte sa 
online  na sekcii podujatia (Events). 

 

Účastnícky poplatok je € 160 na osobu. 
 

TÁTO CENA ZAHŔŇA poukazy na stravu a nápoje na 
večeru  vo štvrtok 9. júna, piatok 10. júna, sobotu  11. 
júna a obed  v piatok 10.jún a pre tých, ktorí si vyberú 
návštevu výrobného závodu Rotax, vstupenku na 
vysokoalpskú cestu na  Grossglockner 10 prírodnými 
chodníkmi a 6 expozíciami počas cesty a večerný 
program. 

Ubytovanie, cestovné a osobné výdavky atď. si hradia 
účastníci sami. Na mieste bude k dispozícii popredajná 
podpora pre núdzové situácie s vaším trojkolesovým 
vozidlom Can-Am. Pokiaľ ide o údržbu alebo iné ako 
núdzové záležitosti, radi vám odporučíme 
autorizovaného predajcu BRP v okolí alebo kdekoľvek 
na vašej ceste domov. 

 

DÔLEŽITÉ: Všetkým účastníkom podujatia dôrazne 
odporúčame dať si urobiť údržbu – servisnú prehliadku 
u vášho miestneho autorizovaného servisného 
partnera pre trojkolesové vozidlá Can-Am 3. 

 

Predtým, ako vyrazíte, overte si, či je celkový stav 
vášho vozidla Can-Am vhodný na cestu na toto 
vzrušujúce podujatie. 

SOBOTA / 11. JÚNA 

http://www.grossglockner.at/
http://www.brp-world.cominthe/


REGISTRÁCIA NA 
alebo www.brp-world.com 

 

Záverečný termín na 
registráciu je       
15. marec 2022 

alebo do vyčerpania kapacít 

Adresa podujatia na Facebooku 
https://fb.me/e/42nf01K4F 

 
 

Registrácia na podujatie pri príchode vo ŠTVRTOK / 9. JÚNA / 2022 

Miesto 
Hlavný stan na parkovisku Schloss Ebenzweier 
Ebenzweierstraße 21 
A-4813 Altmünster am Traunsee, Rakúsko 

 
Večere sa budú podávať v hlavnom stane 
na uvedenej adrese. 

 

Účastnícky poplatok 
160 eur na osobu sa zaplatí pri registrácii 
elektronickým prevodom (cez zabezpečený 
PayPal účet). Založiť si vlastný PayPal účet 
môžete na stránke: www.paypal.com 

 

Hotely 
Každý účastník si rezervuje ubytovanie sám priamo v 
ubytovacom zariadení podľa svojho výberu. 

 

Dôležité 
Ide o veľmi obľúbenú letnú turistickú destináciu a dôrazne 
odporúčame včasnú rezerváciu ubytovania. 

 

Obmedzený počet registrácií 
Z organizačných účelov je počet registrácií na toto 
podujatie obmedzený na 250 (podľa systému kto prv 
príde, ten má prednosť), takže určite odporúčame 
včasnú rezerváciu. 

 
 

Tešíme sa na stretnutie s vami na tomto 
podujatí. Pravidelne vám budeme 
posielať aktuálne informácie a 
koordinovať s vami ďalšie podrobnosti. 

 

Váš Spyder Grossglockner  
  Challenge tím 
 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE / PODMIENKY 

 
 
 
 
 

Altmünster 
am Traunsee 

 

VENUJTE POZORNOSŤ TÝMTO INFORMÁCIÁM 
 
ÚČASŤ NA PODUJATÍ JE MOŽNÁ LEN S CESTNÝM 
VOZIDLOM CAN-AM, 
Iné vozidlá neakceptujeme. 
 
Pri jazde na vozidle Can-Am Spyder majte vždy prilbu 
 
Na sledovanie programu alebo mapy MOŽNO BUDETE 
POTREBOVAŤ GPS NAVIGAČNÝ SYSTÉM. 
VÝLETY SO SPRIEVODCOM SA NEPOSKYTUJÚ. 
 
JAZDITE ZODPOVEDNE A DODRŽIAVAJTE pravidlá 
miestnych orgánov a organizácie 
 
Vybavte si poistenie. 
 
 Po celý čas noste náramok 
 
VIAC INFORMÁCIÍ o alpskej ceste na Grossglockner 
Alpine Road nájdete  na stránke: 
www.grossglockner.at. 
 
KONTAKTNÉ ÚDAJE NA TURISTICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM 
Tourismusbuero Altmuenster  
p. Sandra Pesendorfer 
p. Marianne Heidl 
Email: altmuenster@traunsee.at 
www.traunsee.at/altmuenster  
Tel.: +43 7612 87181 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3I22UuZK_v7QxmLbp6POV6UQRgnTnVwDhApKGJqn3Mi3OBA/viewform
http://www.paypal.com/
http://www.grossglockner.at/
mailto:altmuenster@traunsee.at
http://www.traunsee.at/altmuenster

