I Rajd Motoweterana, VII Runda MPPZ 2019
Witamy Państwa!
Na wstępie chcemy rozwiać wszelkie krążące plotki jakoby ten rajd miał być organizowany przez zewnętrzną firmę 😊
Motoweteran to fundacja powołana do tworzenia mazowieckiej rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych.
Rajd Motoweterana jest organizowany przez tych samych ludzi, którzy do tej pory organizowali rajd Warszawski !

- Co w tym roku?
Zapraszamy Państwa w dniach 12-15 września 2019 roku ponownie do Centrum Rekreacyjno-Konferencyjnego
Promenada nad Zalewem Zegrzyńskim. Trasa rajdu będzie przebiegała drogami północnej części Mazowsza, głównie
drogami powiatów Stołecznego, Legionowskiego, Serockiego i Pułtuskiego.
Odwiedzimy Pułtusk z jego najdłuższym w Europie rynkiem, odwiedzimy Serock, Legionowo, gdzie odbędzie się
Konkurs Elegancji i wspólna impreza z Urzędem Miasta w ramach akcji Legionowo Porusza.

Fot. http://muzeum.pultusk.pl

Odwiedzimy Warszawski Żerań i mekkę polskiej powojennej motoryzacji, czyli Fabrykę FSO i nowiutkie muzeum, które
powstało dzięki pasji i ogromnej pracy entuzjastów motoryzacji. Jak zawsze, po drodze czekają Was niespodzianki i,
tak jak zazwyczaj na naszym rajdzie, część fabularna, nieobowiązkowa, ale mamy nadzieję, że i w tym roku dacie się
porwać niezwykłej historii, którą dla Was przygotowujemy. Tematem przewodnim rajdu będzie postać bohatera PRLowskich komiksów Kapitana Żbika. Zmierzycie się z szajką złodziei samochodowych, a także przeżyjecie mrożącą krew
w żyłach jedną z przygód Kapitana!

Trasa dzienna to: w piątek ok. 120 km rajdu, uatrakcyjnionego elementami nawigacji, próbami zabawowymi i Otj-ami.
W sobotę przewidujemy przejazd ok 70 km. Trasę układamy tak, żeby praktycznie w ogóle nie poruszać się drogami o
wysokim natężeniu ruchu, (bardzo podobnie jak rok temu). Niestety w tym roku nie udało nam się uniknąć odcinków
szutrowych, których na rajdzie jest 4,2 KM – ale bez dziur, drogi dobrze utrzymane. Nasz rajd ma najlepszy stosunek
ceny to ilości kilometrów przygotowanej trasy, więc jeżeli lubicie jeździć, to jest to Rajd dla Was. Ze względu na to, że
prawdopodobnie to jeden z ostatnich momentów, kiedy jeszcze można wjechać do FSO, postanowiliśmy wjechać do
Stolicy, ale tu również wszelkie uciążliwości warszawskich ulic ograniczyliśmy do minimum. Rajd jest odpowiedni dla
wszystkich pojazdów zabytkowych, oczywiście również dla pojazdów przedwojennych. Ze względu na położenie
geograficzne Mazowsza, Rajd odbywa się po płaskim terenie, ale udało nam się znaleźć jeden ciekawy podjazd (około
500 m) więc i takie wyzwania dla pojazdów pre 45 się znajdą!
Baza, znana z ubiegłego roku, oferuje mnóstwo rozrywek na terenie obiektu. Na terenie ośrodka można wynająć
sprzęt pływający, spacerować czy skorzystać z boisk i zaplecza gastronomicznego.
Zmianą w stosunku do ubiegłego roku, jest możliwość zamówienia posiłków dostosowanych do diety wegetariańskiej/
wegańskiej/ bezglutenowej, etc. Jeżeli potrzebujesz takiego posiłku, możesz to zrobić wpisując odpowiednie
zastrzeżenie w formularzu zgłoszeniowym (w uwagach) – dotyczy to oczywiście osób zamawiających pełną
akomodację. Jednocześnie informujemy, że preferencje posiłkowe niewpisane odpowiednio w formularzu
zgłoszeniowym nie będą uwzględniane.
Patronat nad naszą imprezą objął ponownie Prezydent Legionowa Roman Smagorzewski.
Koszty rajdu: Pełen koszt rajdu wraz z wpisowym oraz noclegiem i wyżywieniem wynosi 1250 zł dla osób zrzeszonych w
PZM i odpowiednio 1400 zł dla osób niezrzeszonych w PZM

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem przelewów bankowych na konto
PEKAO S.A.: 51 1240 1125 1111 0000 0344 6830. Jan Bogacki Magdalena Bogacka, 05-123 Chotomów, ul.
Lipowa 45 z dopiskiem I Rajd Motoweterana. Nieprzekraczalny termin zapisów to 30 Sierpnia.
Do zobaczenia niedługo nad Zalewem Zegrzyńskim!
Komandorzy:
Magdalena Bogacka i Jan Bogacki

