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składały się lokalne wiejskie pro-
dukty, ogrzewając się ciepłem ko-
minka oraz napitków, uczestnicy 
mieli okazję zobaczyć prezentacje 

-

wyprawach o�roadowych, posze-
rzających podróżnicze horyzonty 

już, bliskich rejonach. Impreza 
była okazją nie tylko do wspo-

planów wyjazdowych, wymiany 

odpowiedniego ekwipunku oraz 
przygotowywania samochodów 

-

przeżyciach trwały do wczesnych 
godzin rannych. Cel „integracyjny” 
został osiągnięty!

Na trasę!

-
kiej odprawie wszyscy zostali 

się za przewodnikami na trasę. 
-

niu zima nie zawitała na Ju-
rę, dlatego próżno było szukać 
śnieżnych zasp czy zalodzonych 
podjazdów. Nie brakowało za 

km zapewniła wszystkim sporo 
zabawy. Prowadziła ona przez 
południowe rejony Jury oraz 

miejscach zatrzymywała konwój, 

bez użycia wyciągarek lub innych 
środków pomocniczych okaza-
ło się niemożliwe. Styczniowe 
dodatnie temperatury zamie-

warunkach były bardzo śliskie, 
przysporzyły niektórym uczest-
nikom wiele problemów. 

Szczególnie cie-
szy fakt, że dzięki 
temu, iż na imprezę 
przyjechały zarów-
no osoby doświad-

-
cy, którzy dopiero 
od niedawna zjeż-

-
ło się zrealizować również cel 
edukacyjny. Sporo uczestników 
po raz pierwszy miało okazję 
przekonać się, co tak naprawdę 
potra�ą ich samochody – nawet 

do końca przygotowane do po-
konywania trudniejszego terenu. 
Nie zabrakło stromych zjazdów 

kolein, wyciągania się, asekuracji 

Nic więc dziwnego, że przy spo-
rej dozie adrenaliny okraszonej 
wszechobecnym uśmiechem 

-

nie zepsuły humoru żadnemu 

doświadczeni o�roaderzy nie nu-
dzili się, przekazując swoją wiedzę 
mniej zaawansowanym kolegom. 

Nie tylko błoto

Aby nikt nie nudził się na prze-
jazdach między poszczególny-
mi próbami terenowymi, ekipy 

zadania – zagadki logiczne, ma-
tematyczne, rebusy, pytania 

przy salwach śmiechu podczas 
-

mali symboliczne nagrody oraz 
zniżki na wyprawy. Jednak wcze-

krótkim odpoczynku również 

było zakończyć wspólną zabawę 

okazał się wyjątkowo długi.

była nieco trudniejsza. Prócz 
miejsc ze sporą ilością skutecznie 
wciągającego błota, gdzie nie 
pomagały nawet Simexy, odwie-
dziliśmy wspólnie tor o�roadowy 

Dlatego trasa, choć krótsza od so-
botniej, wypełniła szczelnie czas 

imprezę wspólnym obiadem, na 
którym królował gulasz, domowe 

znad ogniska. Pozostało poże-

miejscu podziękować wszystkim 
uczestnikom obu edycji za przy-
bycie, wspólną zabawę, sprawne 

atmosferę, którą udało się stwo-
rzyć na imprezie. Ξ

-
kowego popołudnia do bazy 

-
nych regionów kraju. Ci, którzy 
mieli najdalej, pokonali ponad 

około 40 załóg, ponad 100 osób, 
-

byli właściciele różnych marek 
– standardowo nie brakło Patroli, 

ale pojawiły się również nieco 
rzadziej widziane na imprezach 

marki np. Mitsubishi Monte-
-

wzięcia zaprosiliśmy całe 
-

młodszy uczestnik miał 
3 lata), gdyż stawiamy 

-
lizację. Impreza stała się również 
okazją do wspólnego spotkania 
wielu osób, które wzięły udział 

Na początek  
integracja

Bazę imprezy stanowiła Stadni-

posiłkami, przygotowywanymi 
przez właścicieli. Uczestnicy edycji 
grudniowej zobaczyli również, jak 
wygląda prawdziwe indiańskie 

KLUBOWE

Jurna  
Zima
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Już trzeci rok z rzędu na terenie Jury odbyła się zimowa impreza o�roadowa 
Jurna Zima organizowana przez ekipę Przygody4x4. Tym razem, z uwagi na 

dużą liczbę chętnych, podjęliśmy wyzwanie zorganizowania aż trzech 
edycji – w grudniu, styczniu i lutym. Edycja grudniowa i stycz -

niowa za nami, czas więc na częściowe podsumowania. 

Bez zimy

Na trasie nie brakowało stromych podjazdów i zjazdów. W śliskich miejscach
potrzebna była asekuracja

Dodatnie temperatury spowodowały, że z pozoru łatwe trasy  
zamieniły się w rozmokłe bagniska


