Kedves Minis Barátom,

A Mini bemutatásától számított jubileumi években az IMM szabályzat
értelmében az Egyesült Királyságban kell megszervezni a világtalálkozót.
Hazánk 1999-ben Silverstone-ban 12 Minivel, 2009-ben, Longbridge-ben
pedig 17 Minivel képviseltette magát. Joggal remélhetjük, hogy a növekvő
tendencia folytatódik és legalább 20-30 magyar Mini megy idén Bristolba, az
IMM-re, ahová összesen mintegy 5000 klasszikus Minit várnak.
Klubunk tagjai közül sokan emlékeznek még 2009-re, 2010-re, vagy 2011-re,
mikor nagy létszámú konvojban látogattunk el az adott évi világtalálkozóra,
azaz IMM-re. Németországba például 43 magyar Mini utazott ki. A korábbi
évek tapasztalataival felvértezve klubunk idén is szervezett utazást kínál
mindazoknak, akik
-

nem rendelkeznek rutinnal a nagy távolságok leküzdésében,
nem autóznak gyakorlottan Nyugat-Európa, kivált az Egyesült
Királyság útjain,
tartanak az esetleges műszaki hibáktól,
idejük, vagy anyagi lehetőségeik nem engedik, hogy korábban
elutazzanak az IMM előtt,
vagy csak egyszerűen nem akarnak kimaradni abból a társasági
élményből, amit Európa 20 Minivel történő átszelése jelent.

Amit nyújtunk:
-

Előre lefoglalt szállás Aschaffenburgban (2 ágyas szobák)
Előre lefoglalt szállás Calais-ben (2 ágyas szobák)
Előre lefoglalt kompjegyek Calais-Dover-re (csak oda)
Extra minőségű egyenpóló
Egyen matrica hátsó szélvédőre
Alkatrészek az esetleges műszaki hibákra
Autószállító tréler (ha elromlik a Minid, feltesszük az utánfutóra és úgy
visszük tovább a szállásig, ahol közösségileg megjavítjuk)
A trélert vontató kisbusz, melybe visszafelé Mininként 2 szatyor cuccot
helyezhetünk el, nem romlandó tartalommal (lesz mit)
Fegyelmezett konvojban haladás, komoly szabályokkal
Senkit nem hagyunk az út szélén. Mi tényleg nem
Útközben, ha kell, beszélünk helyetted németül/angolul/franciául
És a legfontosabb: felejthetetlen élmény, fantasztikus kaland!

Amit kérünk:
-

2 fős „csapatok”
Részvétel klasszikus Minivel
Szabályok betartása
Rugalmasság
Jókedv
És rugalmasság

1.nap: 2019.augusztus 6.(kedd): Találkozás Hegyeshalomban, a
határátkelőnél, reggel 6:00 órakor. Első napi etap Aschaffenburgig ~760km.
2. nap, 2019. augusztus 7. (szerda): Aschaffenburg-Calais. ~660km
3. nap, 2019. augusztus 8. (csütörtök): Calais-Dover, Dover-Bristol. Kora
hajnali kompolás (nagy valószínűséggel a reggeli a szállodában kimarad),
mert az IMM kapunyitásra szeretnénk Bristolba érni. ~350km
Ismerve a többség szerteágazó terveit (ki hány napot marad még, stb.), a
visszafelé utat nem tervezzük előre lefoglalni, de augusztus 12-én, hétfő esti
vissza kompozással egy jelentősebb csapat indul hazafelé, ahhoz bárki
csatlakozhat. Nagy valószínűséggel a tréler is ekkor jön hazafelé
A konvojos közlekedés jól bevált szabályai a következők:
-

-

-

Egy, elöl haladó járműben üzemelő GPS alapján megyünk. Elfogadjuk
és nem keresünk rövidebb, vagy gyorsabb utat. Viszont bárki mehet
elöl
A jobbra tartást, ill. odaát a balra tartást betartjuk, kollektív előzést a
kígyó eleje és vége szokott kezdeményezni.
Átlagos sebességünk kb. 100-110km/h.
Kb. 200 kilométerenként megállunk. Minden Minibe minden
megállásnál teletankolunk, ha kell, ha nem. Mindannyian elmegyünk
mosdóba, ha nem vagyunk biztosak benne, hogy további 200 km-t
kibírunk.
Egy-egy megállás így fél-háromnegyed óránál is hosszabb lesz, de ez
nem zavar minket, rá van szánva az idő.
Ha valakinek a Minijével történik valami, akkor a következő
biztonságos helyen mindannyian megvárjuk, hogy elhárítsák a hibát,
vagy trélerre tegyük a Minit. Utóbbi esetben a szálláson este (vagy a

-

köztes célnál) mindannyian együttérzően állunk a Minike mellett, amíg
azt a hozzáértők meg nem javítják.

20-nál több kétágyas szobát nem tudtunk foglalni, így a kisbusz legénységét
is beleszámolva 19 Miniben, 38 főben limitáljuk a részvételt. Természetesen
jelentkezési sorrendben töltődnek föl a helyek. Végleges jelentkezésnek a
részvételi díjak eljuttatása számít.
Költségek:
Aschaffenburg szállás: 95€/szoba (2 főre) (B&B Hotel, kényelmes, újszerű,
tiszta, remek reggelivel)
Calais szállás: 45€/szoba (2 főre) (egyszerű exETAP hotel, kicsi szobákkal,
egyszerű szolgáltatásokkal, reméljük tiszta. Reggeli a szállodában nem,
majd a kompon)
Kompjegy 45+15+15£/Mini (Csütörtök reggel 7:40. A Minik a
komptársaság jóvoltából kedvezményes áron mehetnek. A kisbusz és a tréler
extra kompköltségeit az összes autó között elosztva kell a saját
kompjegyeden kívül, irányonként 15£-ot fizetni. ) Ha valaki kéri, a Minijére
vonatkozó visszafelé jegy megvásárlásában is szívesen segítünk neki.
Mini@60 bézs színű egyenpóló (kiváló minőségű, női szabással is):
3000Ft/fő Igyekszünk mindenkihez korábban eljuttatni, de végszükség
esetén az indulás hajnalán is átvehető lesz.
Egyenmatrica: 4500Ft/Mini (One Way Vision „lyukacsos” teli matrica a
hátsó szélvédőre, Mini@60 és IMM túra dizájnnal. Igyekszünk mindenkihez
korábban eljuttatni, de végszükség esetén az indulás reggelén is felhelyezzük
a Minidre.
Nemzetközi utalási és egyéb költségek: 3000Ft/csapat
Kisbusz+tréler Minihez viszonyított többletfogyasztása 3800 km-en, egy
csapatra vetítve: 5000Ft/csapat
Mindösszesen, 2 pólóval számolva, mai árfolyamon ~90.000Ft/Mini. A fenti
összegek változhatnak!
Jelentkezési határidő: 2019. május 5. A jelentkezéshez emailben kitöltve el
kell küldeni a mellékelt táblázatot a linczye@gmail.com címre és kifizetni a
fenti díjakat. Részvételi díjak kp.-ben rendezhetők a máj. 4-i, hatvani
találkozón, vagy telefonon egyeztetett módon/helyen/időben (+36 30/538-

2349). Ha a túra végeztével fennmarad a befizetett összegekből valami, az a
klub kasszáját hivatott gazdagítani.
Ha bármilyen kérdésed felmerül, hívj bátran a fenti számon.
Egyszer 60 éves a Mini, ha ezt kihagyod, egy életen át bánni fogod…

Miniüdv:

Linczmayer Balázs

