VII MOTOCYKLOWY
RAJD „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”
16.08.2018 r. – 30.08.2018 r.
W dniach 16.08-30.08.2018r. kolejny raz wyruszymy ratować polskie nekropolie
znajdujące się na wschodzie, w tegorocznej akcji po raz pierwszy wyruszymy ocalić od
zapomnienia groby Naszych Rodaków znajdujące się na terenie Gruzji. Rajd w tegorocznej
edycji jest częścią Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego i wspólnie z
kolegami RK, prowadził będzie prace porządkowe na cmentarzu w Tbilisi. Trasa Rajdu
prowadzić będzie wzdłuż linii Morza Czarnego, w trakcie której nie zabraknie pokonywania
wymagających szlaków komunikacyjnych oraz zwiedzania miejsc związanych z historią Polski
i Wielkich Polaków.
Trasa Rajdu:
15.08
Zbiórka uczestników rajdu w okolicach Rajczy od 18:00
16.08
Rajcza – Budapeszt - Segedyn

- 609 km

17.08
Segedyn-Belgrad-Nisz-Sofia

- 611 km

18.08
Sofia-Konstantynopol(Stambuł)-Adampol

- 570 km

19.08
Adampol-Stambuł-Adampol

- 100 km

20.08
Adampol-Samsun

- 733 km

21.08
Samsun-Batumi

- 529 km

22.08
Batumi-Tibilisi

- 375 km

22.08, 23.08, 24.08
Tbilisi porządkowanie cmentarza razem z RK

- 350 km

25.08
Tbilisi– Niewinnomysk

- 520 km

26.08
Niewinnomysk – Boguczar

- 700 km

27.08
Boguczar – Woroneż – Rylsk

- 600 km

28.08
Rylsk – Kijów /Bykownia/ - Kapucyni

- 360 km

29.08
Kijów – Lwów odłączenie od RK

- 540 km

30.08
Lwów – granica RP –rozwiązanie Rajdu

- 80 km
__________
6.677 km

lub alternatywa dla chętnych uczestników Rajdu wspólnie z RK do Warszawy
29.08
Kijów- Żytomierz – Berdyczów – Winnica – Latyczów

- 400 km

30.08
Latyczów – Kostiuchnówka

- 370 km

31.08
Kostiuchnówka – Przebraże – Huta Pieniacka

- 260 km

1.09
Huta Pieniacka – Zadwórze – Lwów

- 150 km

2.09
Lwów – Warszawa

- 400 km
………………………..
7.637 km

Wpisowe: 1600 zł (koszulka, blacha i naklejka rajdowa, pozostała część wpisowego
przeznaczona na wieńce, znicze oraz koszty eksploatacyjne kosiarek, pił itp.)

Zgłoszenia uczestników Rajdu przyjmowane są od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 maja
2018 r.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail, marka oraz pojemność
motocykla,

wskazanie

ewentualnego

uprzedniego

uczestnictwa

w Międzynarodowych Motocyklowym Rajdzie Katyńskim lub Rajdzie Mogiłę Pradziada
Ocal od Zapomnienia.
Zapisy

proszę

kierować

w

formie

wiadomości

e-mail

na

adres

michal.szeliga@rajdkatynski.com lub michal.szeliga@interia.pl.
Przewidywana liczba uczestników Rajdu – 25 osób
WAŻNE!
Szczegółowe informacje o Rajdzie wraz z deklaracją uczestnika do wypełnienia (w tym
numer konta bankowego wpłaty wpisowego) kierowane będą do zakwalifikowanych
uczestników po zakończeniu terminu przyjmowania zgłoszeń, tj. po 30 maja.

