INDIAN RIDERS FEST
BUDWEIS 2022
10.- 12.06.2022

O FESTIVALU IRF
Indian Riders Fest se vrací v roce 2022.
IRF je o setkání jezdců z celé Evropy i mimo ni,
aby si užili báječný víkend, kde budou opět přítomny
všechny ingredience, které zajistily úspěch prvního
ročníku, počínaje svobodou a družností.
Indian Riders Fest, jehož předchozího ročníku
se zúčastnili jezdci z více než 30 zemí, si klade
za cíl zůstat místem, kde se jezdci setkávají,
aby společně projevovali stejnou vášeň pro kultovní
značku motocyklů Indian, bez ohledu na jejich
jazyk nebo kulturní zázemí.
Akce není zaměřena pouze na skutečné majitele
motocyklů Indian, ale vítáni jsou všichni motorkáři
bez ohledu na to, na jaké značce motocyklu jezdí.

HLAVNÍ BODY #IRF22
V BLÍZKOSTI HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA
Samotný areál akce je po celý rok plný zeleně, výborných cest a míst
se zpevněným povrchem. Od historického centra Českých Budějovic
je místo konání akce vzdáleno pouhých 1,2 km, tedy 20 minut chůze.
Legendární spanilá jízda / 25 km po zajištěných otevřených silnicích.
LEGENDÁRNÍ SPANILÁ JÍZDA / 25 KM PO UZAVŘENÝCH SILNICÍCH
Sobotní spanilá jízda se uskuteční v doprovodu státní dopravní policie
a za vstřícné podpory městské policie. Všichni účastníci mohou počítat
s bezpečnou jízdou po celou dobu a zároveň se kochat nádhernou krajinou
Jihočeského kraje. Státní policie společně s Městskou policií České Budějovice
při průjezdu spanilé jízdy uzavře křižovatky a zajistí také uzavření silnic
pro běžný provoz. Určitě nezapomenutelný zážitek!
VYHRAJTE STAVBU MODELU INDIAN CHIEFTAIN LIMITED
Kupte si balíček Rally Pack a získejte šanci vyhrát stavbu Indian Chieftain
Limited. O proměnu motocyklu Indian Chieftain Limited se postará tým
renomované české firmy, specializované na stavby, VMP Motorcycles
/ Indian Písek s více než 25letou historií. Těšit se můžete například
na úchvatný zakázkový lak od Olafa Pugnera / Pugner Design, elektronicky
nastavitelný výfukový systém Dr. Jekill & Mr. Hyde nebo zakázkové sedlo.
ŽIVÉ KONCERTY
Vychutnejte si živé koncerty všech hudebních stylů a nechte se pobavit
senzačními vystoupeními různých rockových kapel. V pátek večer pro vás
máme velké překvapení!

HLAVNÍ BODY #IRF22
NONSTOP HLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ / BEZPLATNÁ KYVADLOVÁ DOPRAVA
V České republice platí 0% tolerance alkoholu za volantem. Na hlídanou
parkovací zónu dohlíží 24 hodin denně tým profesionálních bezpečnostních
pracovníků. Ochranka bude kontrolovat každý motocykl při vjezdu
a výjezdu z areálu akce. V případě, že se nebudou shodovat identifikační čísla
na náramku jezdce a identifikačním štítku motocyklu, nebude možný výjezd.
Zaparkujte tedy motorku v areálu akce, užijte si party a využijte bezplatné
kyvadlové autobusové dopravy u hlavní brány, která účastníky IRF dopraví
směrem do centra města a několika hlavních hotelových lokalit.
OBJEVUJTE REGION KOLEM ČESKÝCH BUDĚJOVIC
Všechny připravené jízdy s hlavními body v okolí Budějovic budou pro majitele
Rally Pack k dispozici v digitální podobě pro Indian Ride Command nebo jiné
hlavní navigační systémy (Garmin, TomTom). S Rally Packem obdržíte také
tištěný leták s vyznačenými jízdami.
MECHANICI NA MÍSTĚ
Po celou dobu konání akce bude u hlavní výstavní plochy přítomen tým
vyškolených Indian Motorcycle mechaniků pro drobné technické opravy
a rychlé odstranění případných problémů.
VESNIČKA VYSTAVOVATELŮ
Vedle hlavní plochy akce a v blízkosti gastro zóny najdou návštěvníci spoustu
stánků nabízejících produkty a služby související s motorkářským životním
stylem, jako je originální Indian Motorcycle kolekce, merch stánek IRF22,
oděvy, helmy, kožené výrobky, airbrush studio, motocyklové doplňky, barber
shop, tetovací studio, myčka motocyklů a další.

NOVINKY PRO #IRF22
MODERÁTOŘI NA PÓDIU
Vedle češtiny budou moderátoři na pódiu během akce tlumočit do angličtiny,
němčiny, francouzštiny.
PŘEDVÁDĚCÍ JÍZDY VŠECH 2022 INDIAN MOTORCYCLE
Během celé akce si můžete vyzkoušet jízdu na některém z aktuálních
modelů Indian Motorcycle.
BUDĚJOVICKÝ BUDVAR PRÉMIOVÉ PIVO
Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit nového exkluzivního partnera
se světoznámým českým pivovarem Budweiser Budvar.
BEZHOTOVOSTNÍ TRANSAKCE GASTRO COURT
Nové partnerství se společností NFCTron pro zlepšení zážitku návštěvníků
a nabídku bezhotovostních transakcí pomocí náramku IRF vybaveného
čipem u Gastro “Food & Drink” zóny IRF22.
ŽÁDNÉ KEMPOVÁNÍ, ALE GLAMPING
Partnerství s Chillvillage. Kempování verze 2.0. Spaní u akce v odlehlé části.
Všem účastníkům budou k dispozici k pronájmu velké, luxusní a pohodlné
zvonové stany ve vyhrazené zabezpečené zóně u místa konání akce,
včetně nepřetržité recepce a dalších služeb hotelového typu.

CUSTOM
INDIAN MOTORCYCLE
SHOW
POPUSŤTE UZDU SVÉ KREATIVITĚ
Vyzýváme prodejce Indian Motorcycle v Evropě i mimo ni, aby navrhli
nejzajímavější Indian motocykl upravený na míru.
Cílem soutěže je ukázat designovou všestrannost značky Indian
Motorcycle a její bohatou historii. Přehlídka upravených motocyklů
Indian od nové generace mladých designérů i zručných řemeslníků.
Vítáme tedy všechny příspěvky, buďte kreativní a ukažte nám zcela
přeměněné motocykly, šílené koncepty motocyklů na zakázku, neobvyklé
designové projekty nebo velkolepá mistrovská díla. Limity jsou na vás.
Jako tvůrci máte naprostou tvůrčí svobodu.
Během Indian Riders Fest 2022 budou všechny zúčastněné motocykly
prezentovány u vesničky Indian Motorcycle v blízkosti hlavního pódia.
Porota bude hodnotit motocykly účastníků v těchto šesti třídách.
6 TŘÍD
Scout & Bobber
Bagger 23”
Chief 2022
Thunder Stroke 111 – 116
FTR Flat Track Style Scrambler
Peinture personnalisée / Airbrush Master
Členové mezinárodní poroty vyberou jednoho stavitele, který získá hlavní
cenu “Best of the Show”.

#IRF22

KONTAKT
INDIAN RIDERS FEST 2022
Pátek 10. - neděle 12. června 2022
Výstaviště České Budějovice
Husova tř. 523/30, 370 05 České Budějovice.
Česká republika
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https://www.facebook.com/IndianRidersFestBudweis
Instagram:
https://www.instagram.com/indianridersfest/
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