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1. eskamotérske tango - jednodňový výjazd zameraný na pravidlá jazdy v kolóne a udržanie
čo najkrajšej formácie

2. alegorická rumba – krátky presun v okolí ubytovacej lokality – vlajka vysoko a šatka na
hlave …

3. Ľadvinková ča-ča – výjazd organizovaný pre naše ľadvinky – prispôsobený všetkým ich
potrebám … málo km, veľa pauzičiek, koná sa výhradne len za priaznivého počasia.
4. pohodové reggae – pohodový výjazd do 324km – prípadné stretávacie miesta s určeným
časom, kde sa môžu pripojiť ďalší, čo nemôžu absolvovať komplet trasu … tempo sa zásadne
prispôsobuje najslabšiemu – kolóna sa nedoťahuje, ale popúšťa.
5. pavučinové blues - samostatná jazda jednotlivcov, alebo malých skupiniek, do spoločného
SB

6. krčmársky odzemok - dvojdňová akcia, ktorej SB je krčma ... pozostáva z krátkeho
poobedňajšieho výjazdu v ďeň stretu a následného obetovania pivného suda.

7. akrobatický rock and roll – rýchla adrenalínová jazda s CCC … kolóna sa doťahuje … len
pre vyjazdených parťákov.
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8. divoký hip-hop - viacdňový výjazd s množstvom improvizácií a variácií trasy, bez vopred
zabezpečeného ubytovania. … len pre dobrodružné povahy.

9. barbarský rubáš - minimálne 2 dni a 3 noci trvajúci výjazd bez ladviniek, kde sa jazdí celé
noci a cez deň sa táborí pri vode, spí, pije, kartuje, griluje a kúpe … táto akcia sa koná spravidla
pri mesačnom splne. /len pre silné povahy/.

10. wonderova mazurka - vyžaduje minimálne 4 účastníkov ... miesto a čas štartu sa určuje
dohodou pihlásených. Jedná sa o tanec naslepo - kolónu vedie každý len 5 alebo 10 km a
potom sa zaradí na koniec kolóny ... takto sa to cyklicky opakuje ... Nik netuší, kde kolóna
skončí. Po vyjazdení nádrže je potrebné nájsť benzinku a ubytko ... k tomuto môže byť pridaná
navyše súťaž medzi účastníkmi o dosiahnutie čo najnižšej spotreby.

11. šamanský boogie-woggie – výjazd vyhlásený minimálne 3 mesiace, minimálne troj dňový,
minimálne cez 3 štáty … minimálne 1000km, jazda po dialnici sa neráta

12. magický svist - výjazd zameraný na prejdenie konkrétnej trasy alebo cieľa v pohodovom
tempe, určený na spoznávanie a exkurziu, vhodný aj pre ľadvinky

13. gril swing - je viacdňový svist s ubytovaním na jednom mieste, spojený s grilovaním
raňajok, večere, druhej večere, tretej večere ......

14. parťácky foxtrot - troj až sedem denný výjazd, vďaka parťákom čo zabezpečia lacný
nocľah finančne menej náročný ... trasa je vopred určená, no každý má možnosť pridať a odpojiť
sa kdekoľvek podľa potreby

15. saltarello - viacdňové ( spravidla zimné) stretnutie spojené s premietaním fotiek a filmov
Nezaradené:
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Tondero, Marinera, Alcatraz, LaDiablada, SacoLargo, WacaWaca, Qajelo, Zamacueca,
Sajuriana, Zumbo,PortDeBras, waltz, tango, valčík, samba, jive, čardáš, polka, letkis,
charleston, salsa, twist, mambo, samba, quickstep, flamenco,sarabanda, bolero, fandango,
pavana, galliarda, kankán, menuet, galop, Bambuco, AmorFino ...
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