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OffROAD Maraton Vřesová: Boje o dvojnásobný počet bojů! 

Vřesová (Sokolovsko) 22. srpna 2018 – Už tento víkend 25. a 26. srpna se opět rozburácí 

motory offroadových strojů. Druhá poloviny sezony nově začne ve Vřesové na 

Sokolovsku. Trať na místní důlní navážce poprvé v historii maratonů zažije jedny 

z nejdelších podniků sezony. Auta zde odjedou svoji 10hodinovku, motorky a čtyřkolky 

nejnáročnější klání na čtyři hodiny. Všichni tak budou moci získat dvojnásobný počet 

bodů, včetně dětí a mladších juniorů, kteří mohou závodit v sobotu i v neděli.  

 

Loni se závodníci do Vřesové vydali na podzim a tratí brouzdali za sychravého podzimního počasí. 

Letos tomu bude jinak. Poprvé se zde maraton koná během nejdelšího závodního víkendu v sezoně, 

který je vždy na konci letních prázdnin. Protože je tento rok hodně vyprahlý, drtivá většina jezdců se 

upíná k předpovědi počasí, která na víkend hovoří o ochlazení a dešti. A přeje si, aby se splnila. 

 

Sobotu 25. srpna ovládnou automobily. Do desetihodinového závodu nastoupí v 10 hodin. Bude 

zajímavé sledovat souboje všech posádek v kategoriích i v absolutním pořadí. Po dobřanské 

24hodinovce, která zamíchala průběžnými výsledky, jsou v čele celkové tabulky dle počtu najetých 

kilometrů čtyři buginy. Zatím vede Andy Motors Racing team před Aroma Gold racingem. Do obou 

speciálů do litru usedají závodníci, kteří jezdí také na motorce, nebo čtyřkolce. Z „velkých“ aut je nyní 

v čele Offroad centrum Jase, které v kategorii následuje se ztrátou devíti bodů KB System offroad 

team, osminásobný vítěz dobřanské 24hodinovky. Pětibodový rozdíl mají mezi sebou také vedoucí 

Wings team a Autocentrum Luňák mezi speciály do dvou litrů. Na špici Amatérů je zatím s jistotou 

West Bohemia racing, který už staví nové auto, aby se příští rok postavil mezi speciály.  

 

V sobotu (13 – 14 h) i v neděli (12 – 13 h) na jednodušší trati odjedou svoje klání také děti a mladší junioři.  

 

V neděli 26. srpna se na start 4hodinového maratonu v 7:30 hodin postaví čtyřkolkáři. Největšími 

rivaly letošní sezony jsou první Juraj Varga (Hoffer Quad Racing team) a druhý Martin Miřejovský 

(Team Max 2). Závodní víkend stejně dlouhým kláním uzavřou motorky. Na start se postaví ve 13:30. 

V celkovém pořadí se zatím nejvíce daří Petru Trávníčkovi (Aroma Gold team), který má 10kilometrový 

náskok před Martinem Prokešem (TJ Sokol Krásné Pole). Dvojnásobnou bodovou nadílku si vyjedou 

také starší junioři, kteří změří síly během 90 minut.  

 

Podrobný harmonogram včetně přejímek uvádíme na druhé straně.  

Další informace na www.offroadmaraton.cz. 

 

http://www.offroadmaraton.cz/
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PÁTEK 24. SRPNA 

• 19:00 - zahájení registrací a technických kontrol na sobotu 

Trať je možné projít pěšky (před startem bude zaváděcí kolo). 

 

• 22:00 konec technické kontroly 

• 22:30 konec registrací 

 

SOBOTA 25. SRPNA 

• 08:00 – 09:30 registrace a technické kontroly pro AUTA 

• 10:00 – 20:00 ZÁVOD AUT  

 

• 11:00 - 12:30 registrace a technické kontroly pro DĚTI A ML. JUNIORY NA SOBOTU 

• 13:00 - 14:00 závody DĚTÍ a mladších JUNIORŮ 

 

• 15:00 vyhlášení závodů dětí a ml. juniorů 

 

• 17:00 - 22:30 registrace a technické kontroly pro  

ČTYŘKOLKY, MOTORKY, DĚTI A ML. JUNIORY NA NEDĚLI 

 

• 20:30 vyhlášení závodu aut 

 

 

NEDĚLE 26. SRPNA 

• 05:30 – 07:00 registrace a technické kontroly pro ČTYŘKOLKY 

• 07:30 - 11:30 závod ČTYŘKOLEK (st. junioři 90 minut) 

 

• 09:30 – 11:15 registrace a technické kontroly pro DĚTI A ML. JUNIORY 

• 12:00 - 13:00 závody DĚTÍ a mladších JUNIORŮ 

 

• 11:15 - 13:00 registrace a technické kontroly pro MOTORKY 

• 13:30 - 17:30 závod MOTOREK (st. junioři na 90 minut) 

 

• 15:30 vyhlášení závodu čtyřkolek, dětí a ml. juniorů 

• 18:15 vyhlášení závodu motorek 

 

 

 

 

O seriálu OffROAD Maraton 

Seriál extrémních vytrvalostních závodů aut, motorek a čtyřkolek je složen z osmi klání v ČR. Pořádá 

ho 24 hours agency, spol. s r.o. Jedná se o otevřené mistrovství. Motorkáři a čtyřkolkáři jedou závody 

dlouhé dvě, tři a čtyři hodiny, auta čtyři, pět a deset hodin, přičemž vrcholem závodního umění je 

24hodinovka v Dobřanech, která letos v červnu odjela svůj 21. ročník. OffROAD Maraton sdružuje 

závodníky od dětských po veteránské kategorie. Devatenáct let se na tratích prohání auta, 16 let 

motorkáři se čtyřkolkáři a 12 let děti a junioři. Více na www.Offroadmaraton.cz. 

 

Kontaktní osoby: 

Liběna Nová, PR a média, tel. +420 602 214 888, email: nova@offroadmaraton.cz 

Ondřej Nachtigall, ředitel závodu, tel. +420 602 362 007, email: nachtigall@offroadmaraton.cz 

http://www.offroadmaraton.cz/

