LET ŠKODOVEK 2008 - maratón polnočného slnka
Motivem LETu 2008 je "doletiet" na severný polárny kruh. Jedná sa o jedinečnú
událost, kdy štartujú posádky na veteránech do roku výroby 1969 - iba jednej značky.
Maratón Škodoviek.. LET vznikol ako voľné pokračovanie SLETu eMBeiXu.
Behom dvanástich dní posádky čaká priblizne 3680km. Trasa povedie Swedskom a
Nórskom. Štart je 29.6.2008 v Stockholme a ciel v Malmö. Na severný polárny kruh
sa dorazi po 4 dňoch v blískosti mesta Mo i Rana (Norsko).

Súťaž je pre dvojčlenné posádky /doporučenie/, počet vozidiel omezený. Maratón
bude prebiehať podľa šípkového itinerára za dodržania pravidiel cestnej premávky a
kritériom pre hodnotenie posádky bude dodržiavanie časových limitov.
V Stockolme bude 28.6.2008 na Českej ambasádě a Českém centru v Stockholme
uspořádána tlačová konferencia, vernisáž putovnej výstavy o starých Škodovkach a ich
diaľkových cestách po svete. . Večer bude pripravený spozorovaný kultúrny program..
Zo štartovného bude hradené ubytovanie, raňajky, balíček na obed a večera v cieli
etapy. Pri návštevach múzei a kultúrnych akcii bude hradené aj vstupné. Tankovanie
pohonných hmot a trajekt bude hradené zo sponzorskej podpory. Zo štartovného sa
nehradí doprava do Swedska. Odjezd z Gdanska - do Stockholmu a naspat Trelerburg
- Sassnitsz . Tohto roku má LET 2008 aj priamu podporu Škoda Auto a.s. Mladá
Boleslav. Štartovné
pre 1 auto a posádku činí : 1200 euro.
Termín na podanie prihlášky je do 29.2.2008 a uzavierka vybraných áut bude
31.3.2008 – a termín zložit zálohu 50% štartovného. Druhá časť štartovnáho musí byť
zložená do 29.5.2008. Oficiálnym jazykom súťaže je slovenčina a angličtina, v ktorých
budú uverejnené všetky tlačové materiály a informácie. Prihláška stáhnete na
www.mbx.cz
Úpravy aut su povolené v rámci zvládnutia takejto dlhej cesty.
Povinná vybava aut, ktora bude kontrolovaná :
1. 2 rezervná kolesa
2. lekárnička
3. hasiaci prístroj
4. min. 6-litrový kanister na benzin.
5. poistenie liečebných nákladov a poistenie vozidla - zelená karta
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Usporiadatel si vyhradzuje právo výberu prihlásených vozidiel.

