Szanowni Państwo
Komitet Organizacyjny obchodów 60-lecia Warszawskiej Fabryki
Motocykli zaprasza do udziału w imprezie jakiej stolica nie oglądała od
kilkudziesięciu lat.
Wspaniała parada pojazdów zabytkowych ulicami Warszawy,
- wyścigi motocykli i samochodów zabytkowych,
- giełda i kiermasze oraz występy artystyczne to najważniejsze punkty
naszego programu.
Sponsorom i wystawcom proponujemy :
- pakiet reklamowy (banery, stoisko, materiały reklamowe w programie
imprezy i publikacjach prasowych)
- stoisko reklamowo – handlowe
- znaki i banery na trasie wyścigu.
Wszelkie informacje - zgłoszenia i ustalenia szczegółów kierować na adres :
Wawerskie Stowarzyszenie Motorowe , 04-830 Warszawa ul. Wisełki 10 ,

tel. 22 6157187 ,
e-mail wjg@wp.pl lub wfm@wfm.wp.pl
Informacje o programie : dyr. Włodzimierz Gąsiorek tel. 605290696

Program
Od Piątek 23.09. godz. 1600 - 2200 - recepcja uczestników zlotu - Centrum Promocji Kultury
Sobota 24.09. godz. 800 - 1100 - recepcja uczestników przygotowanie do parady
godz. 1200

- powitanie uczestników przez Burmistrza Pragi Południe w zabytkowej
Bramie przy ul. Mińskiej 25
40
godz.. 12
- Wyjazd uczestników parady ulicami: Mińska,
Grochowska, Al. Zieleniecka, Most Poniatowskiego, Nowy Świat, Plac Piłsudskiego
(złożenie kwiatów przed grobem Nieznanego Żołnierza) (próba sprawnościowa?), Trasa WZ, Most Śląsko Dąbrowski, Targowa, Grochowska, Podskarbińska, Aleja Waszyngtona, Park
Skaryszewski.
godz. 1600 – 2200 - kiermasz pojazdów, części zamiennych i wyposażenia.
- konkursy i jazdy sprawnościowe, występy artystyczne- Muszla
Koncertowa w Parku Skaryszewskim i okoliczne tereny zielone.
godz. 2000
- uroczystości rocznicowe, Gala w Centrum Promocji i Kultury Dzielnicy
Praga Południe

Niedziela 25.09.
godz. 800 - 900

Gran Prix Pragi – przebieg trasy ulicami –Mińska, Terespolska,
Stanisławowska, Groszowicka, Podskarbińska, Chrzanowskieg

- rejestracja uczestników Grand Prix Pragi
- badanie techniczne pojazdów
- badanie lekarskie zawodników
godz. 1000
- trening obowiązkowy
00
godz. 11
- trening dodatkowy
godz. 1200
- start do I biegu
Organizator przewiduje start w następujących klasach:
- klasa do 50 cm3
klasa Komar
- klasa do 125 cm3 klasa WFM, WSK
3
- klasa do 250 cm klasa WFM, WSK i inne
- klasa powyżej 250 cm3
- pojazdy specjalne
- klasa samochodów sportowych
godz. 1500
ogłoszenie wyników, zakończenie imprezy
Od godz. 800 - 1700 - czynny będzie kiermasz na ul. Chrzanowskiego

