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12. tradicionalno srečanje starodobnih vozil ŠIROKO 2021 - POSOČJE
AMD TOLMIN, starodobna vozila AVTO KARETA
V SOBOTO, DNE 14.08.2021
BREGINJ – staro vaško jedro, na 577 mnm, 5223 Breginj (Občina Kobarid)
Koordinate: 46,263314 / 13,423975
od 8.00 do 10.00
Ob 10.01
Ob obilnem zajtrku si bomo ogledali staro vaško jedro Breginja, kjer nas bodo seznanili, z ohranjanjem
BREGINJA po rušilnem potresu leta 1976. Z zanimivostmi kraja v ožjem in širšem pomenu. Od tam se
bomo podali skozi Kobarid na 600 m nadmorske višine v rojstni kraj pesnika Simona Gregorčiča –
Vrsno. Po postanku se spustimo v dolino in pot nadaljujemo po levem bregu reke Soče, skozi Kamno,
Selišče, Volarje, Gabrje, Dolje, Zatolmin, peljali se bomo skozi Tolmin, nadaljevali do Mosta na Soči, od
tam pa na tradicionalni cilj »turistična kmetija Široko« - Tolminski Lom 41/A..
Skupna dolžina trase bo 50,1km, s postanki in »opravki« pa jo bomo prevozili v cca 4 urah.
Posadke bodo prejele potno knjigo in v časovnem okvirju opravile pot samostojno ali vodeno. Vozniki
vozijo na lastno odgovornost, v skladu s prometnimi pravili ob normalnem odvijanju prometa.
Tekmovanje v spretnostni in točnostni vožnji se šteje za prvenstvo SVS
Predviden prihod na Turistično kmetijo Široko je predviden okoli 15.00 h,
Tolminski Lom 41/A, 5216 Most na Soči 755 mnm
Koordinate: 46,131815 / 13,759880
30€ voznik, 25€ sopotnik - Kotizacija zajema pogostitev, oglede, pokal za voznika ter pokale za 1 - 3 v
posamezni kategoriji za tekmovanje, ki šteje za prvenstvo SVS
Prireditev bo potekala v skladu s takrat veljavnimi pravili za preprečevanja širjenja okužb COVID. V
kolikor se EPIDEMIOLOŠKE REZMERE poslabšajo ima organizator pravico ODPOVEDATI PRIREDITEV.
Danes lahko zatrdimo, da bodo udeleženci morali izpolnjevati pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran),
organizator pa bo slednje preverjal!!! Bodimo strpni in spoštljivi do drugih!
Aljaž Bevk. GSM
1 252 7 6, Email tksiroko@gmail.com

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa

