
Zpátky do budoucnosti – motorkářský sraz Elefantentreffen 

 
Aby bylo možné Elefantentreffen jako akci pro motorkáře zachovat, vyzývá spolkový svaz 
BVDM již několik let všechny k tomu, aby přijeli výhradně na motorkách. Jen to, co lze na 
celosvětově největší zimní motorkářský sraz přivézt na motocyklu nebo na motocyklu s 
postranním vozíkem, je vítáno.  

 
Podle hesla „Zpátky do budoucnosti“ se spolkový svaz motorkářů BVDM dohodl na sedmibodovém 
plánu, kterým se budou řídit srazy: 

• Příjezd a účast jen pro motocykly na dvou nebo třech kolech. Motorové tříkolky (trikes) na 
bázi motocyklu jsou také zahrnuty. Parkoviště pro auta v Solla je určeno jen pro 
návštěvníky s osobními automobily z blízkého okolí. Nákladní vozy, dodávky a auta s 
přívěsem nejsou vítány! 

• Dvoukolé a tříkolé dopravní prostředky musí mít také v areálu akce platné oprávnění  k 
silničnímu provozu a musí být pojištěny. Neschválená vozidla k silníčnímu provozu nebudou 

tolerována. Tato vozidla budou na místě odstavena. 
• Na příjezdové silnici ze Solla platí omezení rychlosti na 30 km/h a povinnost nosit helmu, v 

areálu srazu je dovolena maximálně jízda krokem.  
• Již od víkendu před akcí bude areál uzavřen staveništním oplocením. Vjezd bude umožněn 

jen motocyklům na dvou nebo třech kolech. Nákladní vozy, dodávky a osobní vozy nesmí 
být vykládány u příjezdových silnic.  

• Velké stany postavené nebudou trpěny a musí být bez odkladu odstraněny.  
• Předčasné rezervování/vytyčení míst pro stany není dovoleno.  
• Ohňostroje, karbidová děla, sirény a podobně jsou zakázány a budou při vstupu do areálu 

odebrány. Používání ilegálně vpašovaných zdrojů hluku během akce bude potrestáno 
okamžitým vykázáním z areálu. 

Spolkový svaz motorkářů BVDM žádá všechny účastníky, aby bezpodmínečně dodržovali pravidla. 
Tato opatření jsou bohužel nezbytná a přinášejí nezanedbatelné dodatečné náklady. Proto 

doufáme, že tím vrátíme zpět akci  její charakter, a tím zachráníme motorkářský sraz 

Elefantentreffen pro budoucnost! 

Další informace naleznete na: www.bvdm.de  

http://www.bvdm.de/

