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Zlot Gwiaździsty Pasjonatów Zabytkowej Motoryzacji 
 
Komisja Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Polski ma przyjemność 
zaprosić do udziału w Zlocie Gwiaździstym Pasjonatów Zabytkowej 
Motoryzacji z okazji 100-lecia Automobilklubu Polski, który odbędzie się w 
dniu 22.08.2009r. w Warszawie na terenie Autodromu na Bemowie. 
 
Uczestnictwo: 
W zlocie mogą brać udział kluby, organizacje i osoby będące posiadaczami 
pojazdów lub motocykli zabytkowych, zajmujące się zabytkową motoryzacją o 
wysokim stopniu oryginalności, wyprodukowane do 1979 roku. Organizator 
dopuszcza udział pojazdów nie spełniających kryterium wieku, które są 
rzadkością na naszych drogach, mają unikatowy, czy wręcz prototypowy 
charakter. O dopuszczeniu decyduje Komisja Techniczna (zapytania proszę 
kierować do jej członków – patrz informacje dodatkowe). Pojazdy i motocykle 
muszą być zachowane w warunkach historycznie właściwych dla okresu ich 
produkcji, o które dbają właściciele ze względu na wartość techniczną i 
historyczną. Do zlotu zostaną dopuszczone wyłącznie pojazdy posiadające 
waŜne ubezpieczenie OC i NW wraz z przeglądem technicznym. 

 
Miejsce zlotu 
Autodrom Automobilklubu Polski 
ul. Powstańców Śląskich 127 
01-466 Warszawa 
(wjazd od ul. Piastów Śląskich) 
 
Ramowy program zlotu: 
07.00-09.00  rejestracja pojazdów 
09.00  oficjalne otwarcie zlotu 
09.30-16.00 pokazy i konkursy zaproszonych firm 

− pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu straŜy poŜarnej 
− wystawa balonów  
− wystawa zabytkowych autobusów z Klubu Miłośników Komunikacji 

Miejskiej 
− wystawa zabytkowych wozów straŜackich 
− pokazy motocyklowe Policji 
− konkursy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

09.30-16.30 próby sportowe i zabawowe 
− próba sprawnościowa na płycie poślizgowej 
− próba sprawnościowa na płycie betonowej 
− próba sprawnościowa na torze szutrowym. 

09.30-16.30 konkurs elegancji 
17.00  uroczyste zakończenie zlotu 
17.30-19.00 parada ulicami Warszawy 



Władze Zlotu: 
Komandor     Jarosław Tobolski, tel. 693 803 385 
V-ce  Komandor    Bartosz Idzikowski, tel. 602 181 813 

Kierownik prób sportowych  Krzysztof Maciejewski (sędzia PZM) 
z-cy kierownika    Rafał Bohdanowicz (samochody) 
      Tomasz Tomaszewski (motocykle) 

Kierownik Komisji Technicznej Michał Szumski  
z-ca kierownika    Kamil Pawłowski 

Kierownik Biura Zlotu   Monika Tobolska 

Koordynatorzy    Wiktor Paul 
      Radosław Rek 
      Piotr Pietras 

 
Koszty uczestnictwa: 
Wpisowe 50,- od kaŜdego pojazdu  
 
Zgłoszenie udziału w zlocie: 
Zgłoszenie uczestnictwa naleŜy przesłać do dnia 10.08.2009r., wraz z 
potwierdzeniem wniesienia opłaty wpisowej, drogą mailową, pocztą lub faxem 
na adres: 

Automobilklub Polski 
00-834 Warszawa, tel (22) 652 81 20, fax (22) 652 81 10 
nr. rachunku 90 1500 1777 1217 7001 1130 0000 
w Kredyt Bank S.A. IV o/W-wa 
(tytuł przelewu: Zlot Gwiaździsty 22.08.2009 Bemowo) 
sekretariat@ak-polski.org.pl 

 
Informacje dodatkowe: 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w ramowym programie zlotu 
przedstawionym w niniejszym zaproszeniu. Dodatkowe informacje na temat 
imprezy moŜna znaleźć na stronie Automobilklubu: www.ak-polski.org.pl 
 
Kontakt do komisji technicznej: 
Michał Szumski , e-mail: michal.szumski@interia.pl 
Kamil Pawłowski, e-mail: bubu@meranti.pl 
 
Kluby wspierające: 
 

 
 

www.w114-115.org.pl 



Plan imprezy: 
 

 
 

 
Sponsorzy: 
 
 
 
 
 
 
 

www.dachplus.pl 


