


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Уважаеми Дами и Господа,

Gladiator  Offroad  Technik,  „Оffroad-Bulgaria.com  и  списание  Offroad.BG 
имат удоволствието да Ви представят една изключително интересна проява - 
„ARENA OFFROAD 2010”, която ще се проведе от 03 до 06 Септември 2010 г. 
близо до гр. Пловдив в местността Копривките - к.к. „Хижа Здравец”

„ARENA OFFROAD 2010” ще бъде домакин на три грандиозни събития:

Трети национален събор на „Оffroad-Bulgaria.com”

Специализирано изложение „Offroad & Outdoor 2010”

Състезание „Balkan Offroad Marathon 2010”

С организирането на „ARENA OFFROAD 2010” бихме искали да съберем 
на  едно  място  всички  любители  и  приятели  на  офроуда,  състезатели  от 
страната и чужбина, вносители на автомобили 4х4, както и да представим най-
новите  тенденции  в  допълнителното  оборудване  на  високопроходими 
автомобили от водещи компании.

За място на провеждане е избрана местността „Копривките“ в к.к. „Хижа 
Здравец”. Намира се на 25 км. южно от гр. Пловдив, на височина 1340 м. над 
морското равнище, в сърцето на красивата по всяко време на годината планина 
Родопи  +41°  59'  55.83",  +24°  43'  22.29".  Веднъж посетили „Хижа Здравец”  и 
местността  Копривките,  ще  останете  завинаги  очаровани  от  този  свят  на 
вековни иглолистни гори и свеж планински въздух.

За доброто настроение на всички ще изградим зони за забавления, игри и 
томболи, сцена с много музика на живо, мултимедия, шатри, кафе и напитки. 
Кетъринг фирма ще се погрижи скарата и бирата да не свършат в специалните 
хранителни блокове. Надяваме се, заедно да прекараме четири незабравими 
дни изпълнени с много офроуд и силни емоции.

Зрители,  участници  и  гости  на  „ARENA  OFFROAD  2010”  ще  имат 
възможността  да  се  запознаят  отблизо  с  всичко  свързано  с  Офроуда  в 
България.

„Трети национален събор на Offroad-Bulgaria.com”

Интернет портала Offroad-Bulgaria.com е създаден през 2004 г. и е една от 
най-бързо развиващите се социални мрежи в България, която е с над 61 300 
души активни членове, обединени в една идея и страст ОФРОУД-а във всичките 
му форми – автомобили, мотоциклети, АТВ, велосипеди.

След  проведените  през  2008  г.  и  2009  г.  национални  офроуд  събори, 
съответно в Белоградчик и Приморско и отчитането на невероятния ефект от 



събирането  на  приятелите  на  Offroad-Bulgaria.com  на  едно  място, 
организаторите  решиха  тази година той  да бъде  част  от  „ARENA OFFROAD 
2010”.

Ние  от  Gladiator  Offroad Technik  ще се  погрижим гостите,  желаещи да 
останат  на  открито,  да  бъдат  настанени  в  къмпинг  зона  -  оборудвана  с 
химически  тоалетни,  ток  и  вода,  безплатен  интернет  Wi-Fi.  За  тези,  които 
предпочитат удобството, ще осигурим подбрани хотели в района.

Ще бъдат изградени и зони за събиране на отпадъци, като умоляваме 
всички  присъстващи  да  бъдат  лично  ангажирани  с  опазването  на  околната 
среда! Нека да запазим планината чиста!

Надяваме се „ARENA OFFROAD 2010” да е една истинска офроуд арена 
и всички заедно да си доставим четири дни изпълнени с много веселие и силни 
емоции.



ПРОГРАМА

3-6 Септември 2010

3 септември

10.00 – 20.00:

Настаняване на участниците в Третия национален офроуд събор

10.00 – 19.00:

 Настаняване  и  подреждане  на  изложбените  площи  от  участниците  в 
специализираното изложение Offroad&Outdor

10.00 - 19.00:

Настаняване в сервизния парк на участниците в Балкан Офроуд Маратон

4 септември

09.00 – 20.00:

Специализирано изложение Offroad&Outdoor

11.00 – 11.30:

Откриване на ARENA OFFROAD 2010

11.30 – 13.30:

Официални гости – посещение на изложбените площи

12.30 – 13.30:

Записване за Състезанието по майсторско шофиране на джип

Място – пред шатрата на Ленд Ровър

13.30 – 14.30:

Състезание по майсторско шофиране на джип за наградите на Ленд Ровър

Място – пред сцената на ARENA OFFROAD 2010

14.30 – 14.45:

Награждаване на победителите в Състезанието по майсторско шофиране



Място – сцената на ARENA OFFROAD 2010

15.00 – 15.30:

Записване за участие в Траял за мотори и ATV

Място – Шатрата на организаторите

16.00 – 19.30:

Траял за мотори и ATV

Място – Специален полигон

20.00 – 20.30:

Награждаване на победителите от Траял за мотори и ATV

Място – сцената на ARENA OFFROAD 2010

21.00 – 24.00:

Концерт на рок група Offroad, DJ party и гайдарски изпълнения на живо

Място – сцената на ARENA OFFROAD 2010

5 септември

9.00 - 20.00:

Специализирано изложение Offroad&Outdoor

09.30 – 10.00:

Записване на отборите за състезанието по теглене на джип

10.00 – 11.00:

Състезание по теглене на джип за наградите на Джак Даниелс

Място – пред сцената на ARENA OFFROAD 2010

11.15 – 11.30:

Награждаване на победителите в състезанието по теглене на джип

Място - сцената на ARENA OFFROAD 2010

11.30 – 13.00:

Конкурс за най-красив джип. Гласуване от зрителите



Място – пред сцената на ARENA OFFROAD 2010

13.30 – 13.45:

Награждаване на победителите в конкурса за най-красив джип

Място – сцената на ARENA OFFROAD 2010

14.00 – 14.15:

Официално откриване на Balkan Offroad Maraton 2010 от Министъра на

Транспорта г-н Александър Цветков .

Място – сцената на ARENA OFFROAD 2010

14.15 – 16.00:

Старт пролог автомобили, ATV и мотори Balkan Offroad Maraton 2010

Място – официален старт

14.15 – 16.00:

Записване за участие в Траял за автомобили ARENA OFFROAD 2010

Място – Шатрата на организаторите

16.00 – 19.30:

Траял за автомобили ARENA OFFROAD 2010

Място – Специален полигон

19.30 – 20.00:

Награждаване на победителите от траял за автомобили

Място – сцената на ARENA OFFROAD 2010

20.00 – 21.00:

Концерт на Валя Балканска и оркестър 100-те Каба Гайди

Място - сцената на ARENA OFFROAD 2010

22.30 – 24.00:

DJ party

Място - сцената на ARENA OFFROAD 2010



6 септември

7.00:

Старт клас мотори и ATV Balkan Offroad Maraton 2010

9.00:

Старт клас автомобили Balkan Offroad Maraton 2010

9.00 - 14.00:

Специализирано изложение Offroad&Outdoor

14.30 - 15.00:

Закриване на ARENA OFFROAD 2010

Място – сцената на ARENA OFFROAD 2010

15.00 – 17.30:

Почистване на използваните терени

17.30 – 19.00:

Освобождаване на заетите площи

На  4,  5  и  6  септември  всички  желаещи  ще  могат  да  наблюдават 
стартовете и финалите на Балкан Офроуд Маратон 2010, както и да получат 
дневните  маршрути  и  местата за  зрители  от  организаторската шатра.  Всяка 
вечер  в  18,00  ч.  на  специалната  видео  стена  на  сцената,  ще  можете  да 
наблюдавате дневните кадри от професионалните видео оператори!

Всички гости и  посетители на ARENA OFFROAD 2010 ще могат  да се 
възползват  от  организираните  транспортни  услуги  от  центъра  на  ARENA 
OFFROAD 2010 до Еко Хотел Здравец. За всички дами сме подготвили много 
приятни мигове в SPA центъра, фитнес залите и закрития басейн. На мокрия 
бар ги очакват и много изненади! Надяваме се че ще прекарат няколко супер 
релаксиращи  дни!  Малчуганите  ще  могат  да  се  забавляват  на  детските 
площадки, мини голф игрището, да играят футбол или да карат велосипеди, 
ATV или мотори, а защо не и да яздят коне!

По време на цялото мероприятие механите и ресторантите в Еко Хотел 
Здравец ще бъдат отворени за всички гости и приятели, а на откритите площи 
на  ARENA OFFROAD  2010,  кетъринг  фирма  ще  се  погрижи  да  не  останете 
гладни и жадни. Водещите ще се постараят да Ви забавляват непрекъснато с 
много изненади, игри и томболи.



В програмата са включени и различни тестове на нови автомобили и ATV-
та, демонстрации и конкурси организирани от участниците в изложението.

Ще направим всичко възможно да се забавлявате и в зони за пейнтбол и 
скално катерене.

Ще изградим хигиенни зони тип „контейнери” оборудвани с умивалници, 
душове и тоалетни. Ще инсталираме в по-отдалечените зони и допълнителни 
водоизточници.

На Ваше разположение ще са специализирани медицински екипи!

* Организаторите си запазват правото на промени в обявената програма!



РЕД И СИГУРНОСТ

Ангажираността  на  всеки  един  посетител,  гост  или  участник  в  ARENA 
OFFROAD 2010 за опазването на околната среда и спазването на установения 
ред,  както  и  сигурността  на  всички  ще  бъде  приоритет  на  организаторите! 
Относно  реда  и  сигурността  на  мероприятието  ARENA OFFROAD  2010  ще 
бъдат въведени следните категории:

*участници в „Трети национален събор на Offroad-Bulgaria. com”

*състезатели в „Balkan Offroad Maraton 2010”

*изложители на „Offroad & Outdoor 2010”

*посетители на „ARENA OFFROAD 2010”

С  цел  добра  организация  на  мероприятието  и  поради  липсата  на 
достатъчно  място  за  паркиране,  до  зоната  ще бъдат  допускани  автомобили 
само след предварителна регистрация.

Регистрация - участници в Третия национален събор.

Регистрацията е необходима за участниците, които ще се настаняват в 
палатковия лагер с личните си автомобили.

За  да  се  регистрирате  е  необходимо  да  изпратите  информация  в 
свободен  текст  на  следния  e-mail:  arena@offroad24.bg  описание  за:  лице  и 
телефон за контакт, брой хора, марка автомобил, тип на палатката /двуместна, 
четириместна,  таванна,  каравана  или  други/.  В  полето  Subject  /относно/ 
напишете „участник”.

Преди  настаняване  в  палатковия  лагер  за  всеки  автомобил  ние  ще 
издадем специален стикер-пропуск, който ще Ви осигури достъп до зоната на 
палатковия лагер за четирите дни. За четирите дни ще се заплаща такса от 3 
лв.  на  човек  за  осветление,  вода,  сметоизвозване,  химически  тоалетни, 
умивалници и душове.

Целта  ни  е  всеки  желаещ  да  използва  терена  за  къмпинг,  да  има 
спокойствието и сигурността, че ще бъде настанен. Надяваме се всеки от Вас 
да  бъде  и  лично  ангажиран  с  мероприятието,  сигурността,  безопасността  и 
опазването на околната среда.



РЕГИСТРАЦИЯ ПАЛАТКОВ ЛАГЕР

Регистрация - участници в Третия национален събор.

Регистрацията е необходима за участниците, които ще се настаняват в 
палатковия лагер с личните си автомобили.

За  да  се  регистрирате  е  необходимо  да  изпратите  информация  в 
свободен текст на следния e-mail: arena@offroad24.bg. Той трябва да съдържа 
описание за: лице и телефон за контакт, брой хора, марка автомобил, тип на 
палатката /двуместна,  четириместна,  таванна,  каравана или други/.  В полето 
Subject /относно/ напишете „участник”.

Преди  настаняване  в  палатковия  лагер  за  всеки  автомобил  ние  ще 
издадем специален стикер-пропуск, който ще Ви осигури достъп до зоната на 
палатковия лагер за четирите дни. За четирите дни ще се заплащана такса от 3 
лв.  на  човек  за  осветление,  вода,  сметоизвозване,  химически  тоалетни, 
умивалници и душове.

Целта  ни  е  всеки  желаещ  да  използва  терена  за  къмпинг,  да  има 
спокойствието и сигурността, че ще бъде настанен. Надяваме се всеки от Вас 
да  бъде  и  лично  ангажиран  с  мероприятието,  сигурността,  безопасността  и 
опазването на околната среда.

Посетители

Всички гости и приятели на ARENA OFFROAD 2010 през тези четири дни 
ще  бъдат  насочени  към  обособен  паркинг,  за  който  не  е  необходима 
предварителна регистрация.

Ще бъдат изградени и зони за събиране на отпадъци, като умоляваме 
всички  присъстващи  да  бъдат  лично  ангажирани  с  опазването  на  околната 
среда! Нека да запазим планината чиста!



ЛЮБИТЕЛСКИ ТРАЯЛ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията  е  необходима  за  тези,  които  ще  вземат  участие  в 
традиционно  организирания  Траял  за  високопроходими  автомобили,  ATV  и 
мотоциклети.

За  да  се  регистрирате  е  необходимо  да  изпратите  информация  в 
свободен текст на следния e-mail: arena@offroad24.bg. Той трябва да съдържа 
описание за: лице и телефон за контакт, марка автомобил, ATV или мотоциклет. 
В полето Subject /относно/ напишете „траял”.

Допълнително ще публикуваме подробности и стартова такса, която ще 
се заплаща на място!

НАСТАНЯВАНЕ ХОТЕЛ

Уважаеми Дами и Господа,

Ние  от  Gladiator  Offroad  Technik  ще  се  погрижим  за  тези,  които 
предпочитат удобството да бъдат настанени в хотели с максимална близост до 
мероприятието.

За да бъдете настанени е необходимо да направите заявка в свободен 
текст на следния e-mail: arena@offroad24.bg. Тя трябва да съдържа описание за: 
лице и телефон за контакт, имена на хората разпределени в желаните стаи и 
брой автомобили, с които ще пристигнете. В полето Subject /относно/ напишете 
„хотел”.

За да бъде сигурна вашата резервация е  необходимо да предплатите 
Вашите стаи на посочената банкова сметка или чрез куриер с наложен платеж.

На място или по куриер, ще получите Вашият ваучер за настаняване. За 
всеки автомобил ние ще ви издадем и специален стикер-пропуск, който ще Ви 
осигури достъп до зоната за четирите дни и паркинг  място пред съответния 
хотел.

Бъдете с нас, за да го направим за Вас!

Очакваме Ви!

Екипът на Gladiator Offroad Technik

Екипът на Offroad-bulgaria.com

Екипът на Списание Оff-road.BG


