Szanowni Państwo
Zapraszamy na Honda Adventure Day; nową po raz pierwszy organizowaną imprezę dla entuzjastów marki Honda.
Będzie to rodzaj zlotu i integracji dla miłośników jazdy turystycznej lub terenowej. Będziemy gościnnie na Rajdzie Tukan
(na jednej z najlepszych imprez w Polsce), który odbędzie się w dniach 24-26.05.2019.
Uczestnicy Honda Adventure Day będą brali udział w imprezie, dla pasjonatów zarówno tras asfaltowych, jak i
jazdy w terenie. Trasy są tak przygotowane, że sprawią wiele frajdy zarówno niedoświadczonym kierowcom
jeżdżącym po asfalcie, OFF ROAD, jak i starym wyjadaczom i błotnym specjalistom (dla zainteresowanych możliwość
startu w klasyfikacji ogólnej Rajdu Tukan). Do dyspozycji uczestników będą nowe modele testowe Honda w tym
między innymi nowa CB650R czy Africa Twin oraz nowa CB500X. Po męczącym dniu planowana jest wieczorna
integracja przy ognisku i piwie. Prowadzone będą osobne klasyfikacje dla startujących na motocyklach Honda i
nagrody dla uczestników. Na terenie bazy będzie możliwość noclegu we własnych namiotach. Alternatywnie można
skorzystać z okolicznej bazy hotelowej we własnym zakresie (po wieczornej imprezie zapewniamy transport do
okolicznych hoteli).
Zapraszamy Hondziarzy od PCXa do Goldwinga!
Przewidziane są trzy trasy:
1. Trasa turystyczna asfaltowa – rajd turystyczny na orientację ukazujący walory turystyczne i widokowe Dolnego
Śląska przebiegający po wytyczonej trasie asfaltowej.
• długość trasy to około 200km wraz z zadaniami turystycznymi dla uczestników
• wskazówki do trasy opracowane w sposób typowy dla roadbooka, zawierającymi dane o trasie. Roadbook
w formie elektronicznej (telefon z androidem i iOS), dla chętnych lub w formie papierowej
2.

Trasa szutrowa – trasa po dojazdówkach Rajdu Tukan, ale bez obowiązku startu na odcinkach specjalnych. Przejazd
po drogach polnych, szutrowych i duktach leśnych dopuszczonych do ruchu drogowego. Zalecane opony kostkowe.
• długość trasy około 160km po drogach polnych, szutrowych i duktach leśnych dopuszczonych do ruchu
drogowego.
• roadbook w formie elektronicznej (telefon z androidem i iOS) dla chętnych roadbook w wersji papierowej.
Ślad trasy dla chętnych dostępny poprzez odpowiednie pliki w formatach GPS

3. Trasa off-road – łącznie około 160km, start na odcinkach specjalnych Rajdu Tukan ( OSy łącznie ok 35- 40 km) wraz
z dojazdami do OS po drogach polnych i duktach leśnych dopuszczonych do ruchu drogowego. Wymagane opony
kostkowe.
• roadbook w formie elektronicznej (telefon z androidem i iOS) dla chętnych roadbook w wersji papierowej
• ślad trasy dostępny poprzez odpowiednie pliki w formatach GPS
Bazą imprezy będzie ogród na tyle nieczynnego już zajazdu
Złoty Lew w miejscowości Bardo Śląskie. Odnośnik z Google
Maps: https://www.google.com/maps/place/Kasztelania/@50.506842,16.738030
1,158m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x470e22c956ba0a23:0x6919681eaba27
484!2s5756+Bardo,+Polska!3b1!8m2!3d50.50505!4d16.74043!3m4!1s0x470e3d2e9e
76a261:0xd7e18c9a32db52be!8m2!3d50.5065456!4d16.7390046

Program Honda Adventure Day
Piątek 24 maja 2019
godzina
od 13.00

przez cały dzień
ok. 18.00 – 20.00
ok. 20.30
godzina
od 7.00 do 8.00
ok. 8.00
od 8.30

przez cały dzień
ok. 17.30
od 19.00
od 19.30 do 21.00

godzina
od 7.00 do 9.00
ok 8.30

Akcja
Otwarcie Bazy Rajdu przyjmowanie, rejestracja uczestników, weryfikacja modelu
motocykla.
Jazdy testowe HONDA pojazdy demo dla chętnych
Dla chętnych off-roadowy OS Topola przejazd próbny techniczny, lub błotny OS bez
pomiaru czasu (na zaliczenie dla trasy off-road)
Ognisko grillem i piwem
Sobota 25 maja 2019
Akcja
Śniadanie
Odprawa techniczna dla wszystkich - krótkie omówienie tras i podział na grupy
Starty do poszczególnych tras co 15 min
1.Trasa turystyczna - asfalt
2.Trasa rajdu OFF wypuszczanie w grupach po ok. 20 zawodników ( łącznie z
uczestnikami Rajdu Tukan)
Jazdy testowe HONDA pojazdy demo dla chętnych
Powrót do Bazy HAD pierwszych uczestników
Ognisko i nocne Polaków rozmowy z piwem w tle
Atrakcje i podsumowania poszczególnych tras i wręczenie nagród, możliwe pierwsze
surowe wyświetlania filmów
Niedziela 26 maja 2019
Akcja
Śniadanie
Krótkie 3 minutowe zamknięcie imprezy
Wyjazd uczestników do domu

Dla uczestników przygotowane będą w piątek i w sobotę pojazdy testowe. Przy wypożyczeniu będzie pobierana kaucja 500zł.
Do dyspozycji będą: CRF1000 Africa Twin Adventure Sports, CRF1000 Africa Twin DCT, X-ADV , CB500X, CRF450L, CB1000R+,
CB650R, CB500F
Wpisowe to:
- 150zł kierowca motocykla HONDA (liczba miejsc ograniczona)
- opłata dla pasażera motocykla lub kibica to 75zł (jedynie jedzenie płatne na miejscu)
Zapisy na Honda Adventure Day u wszystkich autoryzowanych dealerów Honda:
Częstochowa ul. Św. Jadwigi 4/10 Honda Moto Joker tel 577 400 177
Gdańsk ul. Słowackiego 153 Honda Pomirski tel. 58 342 40 46
Kraków ul. Kapelanka 40 Honda Arher tel. 12 261 00 77
Lublin ul. Montażowa 14 Honda Sokół tel. 81 746 40 76
Łódź ul. Obywatelska 191 Honda Profi tel. 42 651 44 98
Olsztyn ul. Sikorskiego 33 Honda Daszuta tel. 89 541 96 95
Poznań ul. Rembertowska Fort VIIIa Honda Motopoint tel. 61 864 10 57
Poznań ul. Kaliska 28 Honda Karlik tel. 61 873 79 98
Siedlce ul. Terespolska 7 Honda Wyszomirski tel. 25 633 33 55

Zapraszamy!
Zespół Honda Adventure Day

Szczecin ul. Białowieska 2 Honda Głuchy Grupa Gezet tel. 91 433 19 80
Świdnica ul. Wrocławska 108 Honda Grudziński tel. 74 851 31 91
Tychy ul. Dzwonkowa 149 Honda Dos Toros tel. 32 506 59 00
Warszawa al. Prymasa Tysiąclecia 76h Honda MCS tel. 22 837 44 55
Warszawa ul. Malownicza 29a Honda Plaza tel. 22 431 00 00
Warszawa ul. Witolińska 12 Honda AutoWitolin tel. 22 612 54 24
Wrocław ul. Karkonoska 45 Honda D&D tel. 71 334 31 09
Wrocław ul. Olsztyńska 6 Honda RPM tel. 71 326 55 55

