Mezinárodní setkání majitelů motocyklů Norton se
letos uskuteční v Rakousku v blízkosti závodního okruhu Red Bull Ring od středy 15. srpna do pondělí 20.
srpna 2018. O stejném víkendu jako toto setkání se
na závodním okruhu Red Bull Ring koná akce s názvem 15. Rupert Hollaus Memorial Race 2018. Tento
memoriál je jednou z největších akcí pro historické
závodní motocykly v Evropě.
Organizátorem tohoto mezinárodního setkání je
Norton Owners Club Austria - Sulzbach, který zajistil
ubytování v kempu:
“Camping Gelb” am Red Bull Ring
Familie Lackner
Kattigarweg 2, 8724 Spielberg
tel: +436769159417
email: info@camping-spielberg.at
web: www.camping-spielberg.at
Kemp je v těsné blízkosti závodního okruhu. Ubytování v tomto kempu je vyhrazeno pouze účastníkům
tohoto setkání. V kempu se budou podávat snídaně,
večeře a nápoje. Zajištěna je zde i večerní zábava
s hudbou.
Další možností ubytování jsou penziony a hotely
v okolí. Pro účastníky, kteří využijí tuto možnost,
bude ve večerních hodinách připravena levná taxi
služba.
Adresy ubytování najdete na
www.nortonownersclub.org nebo
Tourismus am Spielberg
Red Bull Ring Straße 1, 8724 Spielberg,
tel: +43 3577 2022 7166
email: info@tourismus-am-spielberg.at
web: www.tourismus-am-spielberg.at

V kempu bude připraven velký párty stan s nápojovým barem. Zde se bude formou bufetových stolů podávat kontinentální a “anglická“ snídaně a večer pak
tříchodové menu s proměnlivým hlavním chodem a
vegetariánskou možností. O toto pohoštění se bude
starat firma Murtal Catering (www.prankherwirt.at),
která je v tomto regionu známá prvotřídní kvalitou
jídla a excelentním servisem.

Večerní hodiny Vám zpříjemní DJ Brems se svou velkou kolekcí originálních singlů z šedesátých a sedmdesátých let, kdy na silnici vládly motocykly Norton.
Páteční večer bude v režii rockabilly hudební skupiny
Flying Frantics a jejich pojetím rock&rollu. V sobotu
se představí skupina The Steve’s Band se svou fantastickou show a rockovou hudbou ze sedmdesátých let.

O regionu
Rekreační oblast Murtal ve Štýrsku svým návštěvníkům nabízí pestrost a rozmanitost. Skrývá v sobě vrcholy Taur, Zirbitzkogelu, Seetalských a Seckauských
Alp a také kopcovité zvlněné pohoří Nockberge.
Vydejte se Štýrskou přírodou, která vás okouzlí panoramatickými výhledy z vrcholových štítů v nadmořské
výšce od 800 do 2700 metrů.
Silnice podél řeky Mur jsou jedněmi z nejnavštěvovanějších motorkářských tras Rakouska a provedou Vás
přes města a vesnice staré přes 1000 let, kolem starobylých hradů a malebných klášterů.
Cestovní mapy s vyznačenými doporučenými trasami, které můžete použít při objevování tohoto regionu, budou součástí uvítacího balíčku, který obdržíte
při registraci v kempu. Tyto mapy si můžete stáhnout
také na webu www.nortonownersclub.org.

Organizátor připravil vyjížďky s doprovodem a také
speciální vyjížďky vhodné pro veteránské motocykly
z dvacátých a třicátých let.
V pátek se bude konat organizovaná vyjížďka do historického centra města Bruck an der Mur, kde Vás
uvítá starosta města. Můžete si prohlédnout náměstí a občerstvit se v jedné z místních restauracích,
než se společně vrátíte do kempu.
O okruhu
Závodní okruh byl založen jako "Österreichring" a po
dobu 18ti po sobě jdoucích let, od roku 1970 do roku
1987, hostil Velkou cenu Rakouska Formule 1. Později
byl okruh zkrácen, přestavěn a přejmenován na "A1Ring" a od roku 1997 do roku 2003 opět hostil Velkou
cenu Rakouska. Po sezóně roku 2004 byla trať uzavřena, protože byla potřeba renovace. Po třech letech nečinnosti zahájila společnost Red Bull rekonstrukci okruhu za 70 milionů eur a v roce 2011 byl okruh slavnostně otevřen a přejmenován na "Red Bull
Ring". Formule 1 se vrátila na okruh v sezóně 2014 a
MotoGP v roce 2016.

Red Bull Ring je jedním z nejmodernějších a nejkrásnějších závodních okruhů na světě s jedinečnou krajinou v údolí mezi rakouskými Alpami.

O akci Rupert Hollaus Memorial Race
Akce pro všechny milovníky klasických i novějších závodních motocyklů. Napětí, jedinečná atmosféra s
vůní oleje Castrol R a opravdové závodění, ze kterého
budete mít husí kůži.
Memoriál Ruperta Hollause, akce známá daleko za
hranicemi Rakouska, oslavuje letos své 15. výročí a
patří mezi jednu z největších akcí pro historické závodní motocykly. Nadšenci z celé Evropy si mohou
tyto závodní a cestovní stroje prohlédnout v padoku
nebo sledovat jezdce na trati.
Na programu jsou všechny třídy historických motocyklů postavených do roku 1990, které závodily ve Světovém šampionátu: Veteráni, 125 cc, 250 cc, 350 cc,
500 cc, + 500 cc, přes 750 cc, sajdkáry a v neposlední
řadě také třídy Supersport, Superbike a motocykly vyrobené v letech 1991 až 2000.

Zájemci, kteří mají zájem zůčastnit se tohoto memoriálu (v sobotu a neděli) se svým motocyklem Norton,
mají jedinečnou šanci.

Je pro Vás zarezervován závodní box hned vedle
startu. Závodní licence není potřeba a decibely hluku
nejsou omezeny.
Pro více informací o závodech a přihlášce kontaktujte
přímo organizátora IGFC na www.igfc.at.
Tato akce je samostatná událost, kterou neorganizuje
Norton Owners Club Austria - Sulzbach.

Předběžný program*
Středa, 15. srpna
- Otevření kempu od 13:00
- Večeře a hudba ve večerních hodinách
Čtvrtek, 16. srpna
- Snídaně
- Organizovaná vyjížďka
- Večeře a hudba ve večerních hodinách
Pátek, 17. srpna
- Snídaně
- Organizovaná vyjížďka do města Bruck an der Mur
- Večeře
- Živá hudba – Flying Frantics

O Velké ceně Rakouska 2018
Jen týden před Mezinárodním setkáním majitelů motocyklů Norton se na okruhu Red Bull Ring ve Spielbergu koná přestižní MotoGP Velká cena Rakouska
2018. Od 10. do 12. srpna můžete obdivovat hvězdy
jako Marc Márquez, Valentino Rossi and Dani
Pedrosa, kteří budou bojovat v napínavých závodech.
Čeká na Vás samozřejmě také bohatý doprovodný
program. MotoGP je samostatná událost.
Ceny vstupenek, možnosti ubytování a další informace naleznete na adrese:

Sobota, 18. srpna
- Snídaně
- Závody historických motocyklů na okruhu
Red Bull Ring (nebo vlastní program)
- Večeře
- Setkání s čestnými hosty
- Předávání cen
- Živá hudba - The Steve’s Band
Neděle, 19. srpna
- Snídaně
- Závody historických motocyklů na okruhu
Red Bull Ring (nebo vlastní program)
- Večeře a hudba ve večerních hodinách
Pondělí, 20. srpna
- Snídaně
- Uzavření kempu
*Změny programu vyhrazeny.

www.projekt-spielberg.com

Upozorňujeme, že registrace na Mezinárodní setkání
motocyklů Norton je možná pouze online na:
www.nortonownersclub.org
Pro další informace kontaktujte:
Roland Grossbichler
Předseda NOC Austria – Sulzbach
Ramingtal 103, A-3352 St. Peter/Au
Email: info@noc-austria.at
Web: www.noc-austria.at
Mobile: 0043 664 84 94 160
Phone: 0043 7250 250

Poplatky:
•

•
•
•
•
•

Účastnický poplatek je 35 € za osobu. Členové klubu NOC, kteří se přihlásí do 15. května 2018
a uvedou platné členské číslo, zaplatí pouze 25 €. Nečlenům bude nabídnuta možnost členství
v klubu NOC před rezervací.
Kempování (stan nebo karavan/obytné auto) - 10 € za noc (platba při příjezdu)
Snídaně - 8 € za každou (rezervace předem - platba při příjezdu)
Večerní menu - cca 15 € až 22 € za každé (rezervace předem - platba při příjezdu)
Tričko - 15 € za jedno, k dispozici ve velikostech S, M, L, XL a XXL (platba předem)
- Nutno objednat do 15. července 2018!
Softshellová bunda – 45 € za jednu, k dispozici ve velikostech S, M, L, XL a XXL (platba předem)
- Nutno objednat do 15. června 2018

Soukromé kempování v okolí
na okruhu Red Bull Ring

Místo konání

