
 

Tisková zpráva 
 

Offroaďáci změří síly už tuto sobotu v Milovicích 

Milovice 22. března 2019 (okr. Nymburk) – Třetí díl Offroad maratonu se letos odehraje 

v sobotu 25. května v Milovicích poblíž místního tankodromu. Na motorkáře a 

čtyřkolkáře čeká druhá letošní tříhodinovka, automobilové posádky ladí své motory do 

5hodinového boje. Nejmenší závodníci pojedou v 10minutových rozjezdech na 

jednodušší trati. Upozorňujeme všechny jedoucí ze směru od Prahy, že je uzavřený 

sjezd na Benátky nad Jizerou a musí proto sjet dříve, tzn. na Tuřice, Předměřice, dále 

pokračovat k Benátkám n. J. a pak směrem k Lysé nad Labem do Jiřic (tedy po již známé 

cestě). Interaktivní odkaz na místo závodu je na www.offroadmaraton.cz v rubrice 

Kalendář závodů/Offroad maraton Milovice.  

 

Milovické klání bývalo v létě hodně suché a závodníci se nalokali prachu snad nejvíce z celé sezony. 

Stejně tomu bylo i loni na podzim, kdy panovalo extrémní sucho. Naopak letošní jaro je bohatší na 

srážky a podle aktuálního vývoje to vypadá, že by fanoušci na startu konečně mohli vidět své favority 

a neměli je schované za oblaky prachu.  

 

Ještě ráno začerstva odstartují čtyřkolkáři. Do své tříhodinovky vyrazí v 7:30 hodin. V první lajně 

budou borci známých jmen v čele s Martinem Miřejovským. S ostřílenými závodníky změří síly také 

starší junioři na 60 minut, kteří pojedou i mezi motorkáři. Ti okusí milovickou trať až před polednem. 

Svá očekávání směřují na 11 hodinu, kdy vlajka odmávne tříhodinové klání. Také v jedné stopě je 

zatím jasný dominátor v podobě Filipa Boháče. Ale konkurence je stejně jako u čtyřkolek veliká.  

 

Po závodech dětí a mladších juniorů na jednodušší trati se ve čtyři hodiny odpoledne opět rozburácí 

motory aut. Tato pětihodinovka bude velmi důležitá. Jde o poslední prověrku před nejdelším závodem 

na 24 hodin v Dobřanech u Plzně, který se letos jede 22. – 23. června. Karty jsou zatím rozdány bez 

jasných prognóz, a tak se máme na co těšit.  

 

07:30 - 10:30 ČTYŘKOLKY (st. junioři 60 min.) 

11:00 - 14:00 MOTORKY (st. jun. 60 min.) 

14:30 - 15:30 DĚTI A ML. JUNIOŘI po 10 min. 

16:00 - 21:00 AUTA 

 

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 90 minut, dvě, tři a čtyři hodiny, auta čtyři, pět a deset hodin, přičemž vrcholem jejich 

závodního umění je 24hodinovka v Dobřanech, která letos v červnu odjede svůj 22. ročník. OffROAD 

Maraton sdružuje závodníky od dětských po veteránské kategorie. Dvacet let se na tratích prohání 

auta, 17 let motorkáři se čtyřkolkáři a 13 let děti a junioři. Více na www.Offroadmaraton.cz. 

 

Kontaktní osoby: 

Liběna Nová, média, tel. 602 214 888, email: nova@offroadmaraton.cz 

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