Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Wielkopolski
zaprasza na

Szóste Motocyklowe Spotkanie Mostowców

„MOTOmostowcy 2016”
Szczegóły planowanej trasy wycieczki:
Start:

Jastrowie Ośrodek - Leśna Chata

(GPS: N 53° 41’ 35", E 16° 85’ 28")

Meta:

Dymaczewo Nowe - Hotel Szablewski

(GPS: N 52° 23’ 32", E 16° 75’ 90")

Przez: Jastrowie – most kolejowy na Gwdzie
Czarnków – most drogowy na Warcie
Obrzycko – Pałac Raczyńskich

(GPS: N 53° 40’ 52", E 16° 86’ 31"),
(GPS: N 52° 90’ 85", E 16° 55’ 47")
(GPS: N 52° 71’ 06", E 16° 51’ 03")

Dystans - około 180 km
Czas jazdy ze zwiedzaniem: około 6 godzin
Prędkość przelotowa – około 90 km/h
Trudność: Średnia

Jastrowie (Leśna Chata) -> DW189 -> Most na Gwdzie -> Krajanka -> DW188 -> Piła DK11 -> Ujście -> DW182 -> Czarnków
(most na Wrcie) -> DW182 -> Obrzycko (Pałac) -> Ostroróg -> DW306 -> Buk -> Dymaczewo Nowe (hotel Szablewski)
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Link do mapy:
https://www.google.pl/maps/dir/O%C5%9Brodek+Wypoczynkowy+Le%C5%9Bna+Chata,+Jeziorna+1,+64915+Jastrowie/5
3.4051827,16.8631287/52.908564,16.5542803/52.7117495,16.511417/Inter+Szablewski,+ul.+Pod+Topolami+1,+Dymacz
ewo+Nowe,+62050+Mosina/@52.6890403,16.2241266,9z/data=!4m22!4m21!1m5!1m1!1s0x4703d9e1fac42bd5:0x8f0da
68ff8f3e899!2m2!1d16.8528087!2d53.4135278!1m5!3m4!1m2!1d16.9632729!2d53.3141702!3s0x4703c4a9555cfefb:0x3
a5c1c97e51ccf2!1m0!1m0!1m5!1m1!1s0x47044d0ca63c2a19:0xfe8d05ff6eb83293!2m2!1d16.7596049!2d52.23332!3e0
?hl=pl16293!2d52.3372084!3s0x47044fa25fe79f9d:0xa8ff124864e9616d!1m5!1m1!1s0x47044d0ca63c2a19:0xfe8d05ff6
eb83293!2m2!1d16.759605!2d52.23332!3e0?hl=pl

Szczegółowy opis trasy zostanie przesłany w późniejszym terminie.

Zagrożenia:
Drogi którymi będziemy jechali są ogólnie w dobrym stanie technicznym. Niektóre z nich to drogi lokalne, które
mogą być dosyć wąskie, z dużą ilością zakrętów. Miejscami mogą wystąpić nierówności nawierzchni lub koleiny.
Na trasie mogą wystąpić krótkie odcinki dróg gruntowych lub brukowanych. Proszę o zachowanie szczególnej
ostrożności na tych drogach w przypadku mokrej nawierzchni.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie wyjazdu, a nawet jego odwołania, w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków pogodowych lub innych czynników niezależnych od Organizatora.
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Uwagi dotyczące wyjazdu:
Podczas przejazdu obowiązują ogólnie przyjęte zasady jazdy w grupie.
Więcej można przeczytać na: http://www.moto-tour.pl/?lang=pl&menu=4.
W szczególności proszę o utrzymywanie szyku oraz nie zmienianie miejsca w grupie.
Ostatni jedzie zawsze wyznaczony zamykający.
Osoby jadące samochodami poruszają się w bezpiecznej odległości za grupą motocyklową.
Podczas przejazdu proszę o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz stosowanie się do poleceń
prowadzącego i zamykającego grupę.
W przypadku większej liczby uczestników planowany jest przejazd w mniejszych grupach.
Nie przewidujemy postoju na tankowanie. W związku z powyższym przed wyjazdem proszę o zatankowanie
motocykli. Gdyby ktoś musiał tankować na trasie wycieczki proponuje stację położoną bezpośrednio przy
moście w Czarnkowie. W przypadku konieczności zatankowania uczestnik, dając pozostałym uprzednio sygnał,
spokojnie odłącza się od grupy i dojeżdża do Dymaczewa lub innego pkt. wycieczki na własną rękę.
Nie czekamy na spóźnialskich ☺.

W przypadku bardzo złej pogody wyjazd może zostać zmieniony lub nawet odwołany o czym ewentualnie
będziemy wcześniej informowali.
Trasa przejazdu 2016 - Poznań, 24.04.2016r.

Dodatkowe informacje:
Krzysztof Karpiński
ZMRP Oddział Wielkopolski
Tel. +48 600 227 520
e-mail: krzysztof.karpinski@autograf.pl

S
P
O
N
S
O
R
Z
Y
S
P
O
T
K
A
N
I
A

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w planie wyjazdu, a nawet jego odwołania, w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków pogodowych lub innych czynników niezależnych od Organizatora.

