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Mida kuradit me kaks aastat siin
juhatuses teinud oleme?
Taas jõudnud kätte aeg aasta kokkuvõtteid teha.
Kuna kõik, mis aasta jooksul toimunud, on niigi
kõigile teada, otsustasin hoopis kirja panna selle,
mis viimase kahe aasta jooksul on jäänud
kripeldama ja mida teiega jagada tahaks.
Oleme üritanud juhatusega klubi võimalikult
edukalt edasi viia. Seda, kas see meil ka
õnnestunud on, saavad kõige paremini öelda
kõrvalt vaatajad ehk siis teie, klubikaaslased.
Enesele tundub, et on küll.
Võin julgelt väita, et tänu juhatuses oldud ajale
olen paljusid klubikaaslaseid paremini tundma
õppinud. Meie seltskond on ikka väga kirju.
Mõne puhul olen tunda saanud pettumust, mõni
on aga positiivselt üllatanud. Klubilise tegevuse
osas on endiselt suurimaks probleemiks liikmete
vähene aktiivsus. Aastaid on eesotsas grupp
aktiviste, kes teevad, kuidas jõuavad ja ülejäänud
tarbivad, kuidas jõuavad. Iseenesest polegi midagi
nagu valesti, kuid samas tundub selline käitumine
suuresti vana rasva peal liugu laskmine. Mis saab
edasi? Loodan siiralt, et kasvab peale uus
põlvkond värskete ideedega ja klubi jääb
jätkusuutlikuks.

hulga, et keegi ei peaks ennast ribadeks jooksma,
et kõik tehtud saaks. Arenguruumi muidugi veel
on, sest alati saab ju paremini.
Tore on näha, et paljud klubiliikmed on
esindanud klubi paljudel vanatehnikaüritustel nii
kodu- kui välismaal. See teeb meie klubi
maailmakaardil tuntumaks.
Uuel aastal valime uue juhatuse. Kui kellelgi
soovi klubi edasiviimisele õlg alla panna, andke
julgelt märku! Vana juhatus ei kao päevapealt
kuskile ning on nõu ja jõuga kindlasti uuele
juhatusele abiks.
Head vana-aasta lõppu ja vanatehnikarohket uut
aastat!
Reigo Vilu,
president

Positiivne on aga see, et Tagadi Restauraatorite
Päeval oleme saavutanud sellise korraldajate

Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2016

lk. 3

Vahva esimene kümnend
unicmotolasena

Sel aastal sai minul 10 aastat klubis, neist kaks
viimast juhatuses. Muutunud on nende aastatega
päris palju - enamasti positiivses suunas.
Klubi liikmeskonnaga on liitunud palju tublisid ja
huvitavaid inimesi ning vanatehnikaga tegelemine
on saamas perehobiks. Klubi juhtimine on
muutunud laiapõhjalisemaks ja läbipaistvamaks.
Meie põhilist tuluallikat Restauraatorite Päeva
oleme suutnud ise hallata ja mõtted selle
korraldamine võõrastele usaldada on kalevi alla
maetud.

Rõõmu teeb, et klubiliikmed on oma tsiklite
välimusele ja sisemusele hakanud rohkem rõhku
panema. Selles osas näen klubilise tegevuse
viljastavat mõju. Üha rohkem on näha
peensusteni taastatud tsikleid, mis ka hästi
sõidavad! Järjest enam inimesi on aru saamas, et
iga vana tsiklit ei tasu tormata kohe täielikult
restaureerima. Tihtipeale on sellest väärtuslikum
neid pigem võimalikult originaalsena säilitada.
Käiakse rohkem erinevatel üritustel nii kodu- kui
välismaal, et oma tsikleid „tuulutada“ ning
vanatehnikat ja sellega tegelemist propageerida.
Heaks näiteks on selleaastane
FIM Rally Slovakkias, millest oli
üle ootuste rohke osavõtt
vaatamata pikale, 1600-1800 km
distantsile.
Soovin klubile pikka iga ja
klubiliikmetele palju põnevaid
tsikleid!
Vello Närep,
juhatuse liige
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Sõbrad, teiega oli (jälle) hea!
2016. aasta oli väga tihe ning raske oli leida
kalendris vaba nädalavahetust, kus ei oleks olnud
mõnda vanatehnikaüritust. Igale poole, kuhu
tsiklinina keerasid, olid unicmotolased juba ees!
Ja see on väga tore, sest meie eesmärgiks ju ongi
vanamootorattaid au sees hoida ja huvilistele
tutvustada.
Esimest korda sai väga suure kaadriga käidud
FIM Rallyl, mida võiks nimetada meie selle aasta
kõige tähtsamaks sündmuseks. Tahaks siinkohal
tänada mõtte algatajaid Märt Karu ja Urmas
Teearu ning muidugi peamist korraldajat Avo
Kompust. Erakordaselt palju inimesi (ja
vanarattaid) oli kohal Võru Motol, mis ühest
küljest näitab, et ajame õiget asja, teisalt muudab
aasta-aastalt korraldajatele ürituse
organiseerimise raskemaks. Aitäh, Heiki Vint,
tubli töö eest sel aastal!
Innustav on ka see, kui järjest enam paluvad
meid appi teised klubid: mitu aastat oleme
koostöös WIMA Estoniaga käinud
rattaid näitamas Nõmme Roheliste
Väravate Tänaval, sel aastal olime 15
rattaga väljas Haapsalu Valge Daami
Bike Showl ning üksjagu oli meid ka
Kuimetsa Vanatehnika Päeval. Head
on meie suhted UNIC klubiga, kelle
tänavusele suursündmise Auto 125
õnnestumisele saime ka omalt poolt
käe alla panna.

etteotsa astuvad kriitikud?
Eks need, kes on juhatuses olnud, saavad kõige
paremini aru, millest ma räägin. Samas on meil
klubis palju inimesi, kes ideedega kaasa tulevad,
aitavad kaasa mõelda, teevad ettepanekuid ning
helistavad lihtsalt selleks, et küsida, et äkki on abi
vaja millegi korraldamisel – enamasti on need
inimesed endised juhatuse liikmed. Aitäh teile,
Avo, Aivo, Jaan, Urmas, Ivar ja Märt ning kõigile
teistele tublidele ja aktiivsetele inimestele, kaasa
arvatud muidugi Reigo ja Vello. Mul on suur
rõõm, et suhteliselt rohelise unicmotolasena
juhatusse saanuna olen leidnud klubist väga palju
sõpru ja kindlasti annan ka edaspidi klubi
tegemistesse oma panuse.
Uusi lennukaid ideid ja aktiivset uut motoaastat!
Priit Pedak
juhatuse liige

Juhatuses oldud aeg on olnud väga
põnev, kuigi mitte kõige lihtsam.
Kõige keerulisem on olnud inimestele
selgeks teha, et see on meie klubi, et
meie mittetulundusühingul on
tegelikult 160 liiget, kellel kõigil on
võimalus anda oma osa klubi
arendamisse ja edasiviimisse. Kriitikal
on edasiviiv jõud ning ehk saavad
asjadki kõige paremini korda, kui
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Tere!

Huvi vanatehnika ajaloo vastu on ikka inimesi
köitnud. On rajatud muuseume küll
aurumasinatest, veduritest, autodest, jalg- ja
mootorratastest, lennumasinatest ning
korraldatud nendega võistluseid, näituseid,
rallisid. Tolle hetke sündmuste pealtnägijad ja
osalised on alati ennast natuke paremini
tundnud, jälgides tehnika võidukäiku, imetledes
möödunud ajastute erinevaid leidurite ja
konstruktorite geniaalseid või vähem tarku
lahendusi.
Omaaegne nõukogude propaganda ülistas
kaasaaega, kõik pidi olema parem, täiuslikum.
60ndate noored viskasid tubadest välja vana
käsitöömööbli ja ostsid asemele saepurujama;
vana NSU oli rämps, aga „jänestega jawa” õige
sõiduriist; Mercedes Benz 540K oli „igavene
vana logu“, mis müüdi Tallinnas Lennuvälja
lähedal maha 500 rubla eest ning teine,
haruldane soomustatud 540K anti Keeni kandis
käest 600 rubla eest, kuigi hiljem oli selle
hinnaks oksjonil 8 miljonit Saksa marka. Aga
Moskvitsh 403 oli kõva sõna.
Meenub, kui likvideeriti autode brokatit, kust

nõukogude inimesed said autot laenutada. Sageli
oli see ainsaks võimaluseks hankida oma autole
uusi osi: lihtsalt vahetati kulunud agregaadid
uute vastu. Ettevõte lõpetas tegevuse ja autod
müüdi tutvuste kaudu erasektorisse. Milline õnn
säras värske rimaka omaniku silmadest, selle
asemel, et osta sama hinnaga vanaaegne
sõltumata vedrutusega korralik mersu! Alles
70ndate paiku avanesid minu põlvkonna silmad
ja mõistsime, millest olime ilma jäänud. Vanad
taadid kiitsid koguaeg, kui head olid autod,
motikad ja tööriistad. Meie arvasime, et kaasaeg
on parem. Mõttemaailma muutusele aitas kaasa
nõukogude agressiivne propaganda ning algas
armastus vanatehnika vastu. Selgus, et
vanaaegsed tehnikaimed on südamega tehtud.
Neis on käesoojust, head disaini, need
rahustavad meelt ja maandavad pingeid.
Tänasel päeval on see uue ja vana suhe veidi
teistsugune. Kaasaegne auto ja mootorratas on
30ndate tehnikaga võrreldes tunduvalt paremad.
Nüüd näeme, et tagasiminek tehnikas oli
nõukogude perioodil. Muu maailma sõidukid
arenesid hooga edasi ja paremaks.
Kummaline, kui märkamatult
on elus 40 aastat möödunud
keset vanu motikaid ja autosid.
Kui palju suurepäraseid
inimesi, sõpru on olnud tutvus
ringkonnas ja on praegu. Kui
olla hingega asja juures, siis ei
märkagi aja kulgemist.
Unustamatud on sõidud
veoautoga Büssing,
sõiduautoga ZIS 110, erinevate
mootorratastega, osalemine
kõigil klubi Unic talve- ja
suvistel rallidel ning seda kõike
suurepärases seltskonnas. Tore,
et meil õnnestus luua aastatel
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1994-1995 Eesti Vanamootorrattaklubi „UnicMoto” ja käivitada kaks korda aastas toimuv
Tagadi Restauraatorite päev, kus küll nüüdseks
on pakutavad varuosad ja mootorrattad
enamuses ENSV-aegsed. Harva juhtub sekka ka
mõni isend esimese vabariigi ajastust.

Kõrgekvaliteetne originaalilähedane
restaureerimine on saanud uue hoo. Klubi
juhatus on märkamatult organiseerinud klubi
uuele tasandile. Oleme tublid olnud!

Klubi toimib, mis peamine – klubi nooreneb, kui
vaadata kasvõi fotot 2016. aasta Võru Motost.

Märt Karu

Head vana aasta lõppu ja uut aastat!
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Motoexotika möödus
juubelite tähe all
11.-13. märtsini 2016 toimus Tartus
motomess Motoexotika, kus juba
viiendat kevadet oli oma suursuguse
väljapanekuga 40-ruutmeetrisel pinnal
esindatud ka Unic-Moto. Viies kord –
nagu väike juubel ju! Ja juubel oligi
tegelikult meie selleaastase
väljapaneku võtmesõna ning seda päris
mitmes mõttes.

Kõigepealt möödus aastal 2016 Unic-Moto
asutamisest 40 aastat. Selle tähistamiseks
oli üles seatud pikk laud nagu juubelile
kohane ning sellel suur puust tort 40ne
küünalaga – milleks olid loomulikult
mootorratta süüteküünlad! Nagu juubelitel
ikka, oli kohal ka vastava ajastu
lõõtspillimees. Suurelt oli eksponeeritud
esimene Unic-Moto logo ja toodud rahva
ette vimpleid klubi algusaastatest.

lk. 8

Juubel oli ka FIM Rallyl. Teatavasti toimus 1936.
aastal, 80 aastat tagasi, esimene FIM Rally Berliini Olümpia Tähesõit, mille võitis
ülivõimsalt Eesti esindus. Pärast sõda on FIM
Rallydel osalenud korduvalt Eesti
Motomatkajate Klubi (EMMK), kes tegid
ettepaneku Unic-Motole osaleda tänavusel FIM
Rallyl ühisesindusena. Sellest tulenevalt
kajastasime olümpia mootorrataste tähesõitu ka
oma väljapanekul plakatitega, mis olid
suurendused omal ajal ilmunud autoajakirjade
väljavõtetest.
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Nüüd aga meile kõige südamelähedasematest
ehk näitusel olnud tsiklitest! Messil olid väljas
Ivar Lindla kaunis Indian Scout 101 (1929),
Urmas Teearu restaureeritud Harley-Davidson
32V (1932), Aivo Mündeli NSU 501 TS (1934),
Gunnar Orula Imperia Sport 500 (1935),
Andrus Lüüdingu äsjavalminud Ariel NG DE
Luxe (1939) ja külaliseksponaadina EMMK
liikme Urmas Kauniste punane Jawa 350-360,
millega on lausa Vladivastokis ära käidud! See
tundus mitmele külastajale uskumatu.
Meie boks oli taas väga populaarne: külastajaid
oli palju ning pälvisime ohtralt tähelepanu.

Intervjuusid andsid nii klubi president kui ka
väljapaneku korraldajad. Tänan kogu klubi nimel
Heiki Vinti, kes on võtnud oma südameasjaks
meie klubi tegevusi Motoexotikal tutvustada
ning on ka iga-aastaste väljapanekute ideede
genereerija ja nende teostamise eestvedaja.
Tänud muidugi ka teistele nõu ja jõuga
kaasaaitajatele.
Kohtumiseni aastal 2017!
Maarek Heinsaar
Harju regiooni volinik
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Kevadised Hockenheimringi ja
Utrechti vanatehnikalaadad
Me polnud Saksamaa Mannheimi väikevenna
Hockenheimringi kevadisel laadal ega ka samal
nädalavahetusel teist korda toimunud Hollandi
Utrechti vanamootorrattalaadal varem käinud.
Mõtlesime sellele teemale nii ja naa ning otsus
minna ja mõlemat laata väisata sai tehtud
jooksvalt. Nii pisikese etteteatamisajaga kedagi
kaasa ei leidnud, ainult Kaspar teatas, et ta tuleks
lennukiga Hollandisse ja seal meiega koos
autoga tagasi Eestisse. Mõtlesime, et noh,
vaatab... ja siis teatas Kapsar, et niiiii - tal
üheotsapilet võetud ning ärge siis teda
Hollandisse jätke.
Tehtud-tehtud – tuli minna, seekord siis
läksimegi kahekesi. Väljasõit oli kolmapäeval
kell 19. Vaheldumisi magasime bussi
põrandale pandud madratsil. Nagu ikka, asus
Priit kohe rooli ning esimene vahetus oli alles
Poolas ca 800 km pärast. Sain siis olla napp
2,5 tundi roolis kella poole kolmest viieni, kui
uni hakkas silma tulema. Uus vahetus, millele
järgnes järgmine alles kahe tunni pärast, vahetult
enne Lodži. Kuna tahtsime külastada Suhli
muuseumi, siis läksime Lodžist Dresdeni peale.
Tee oli lahe ja kellaaegadega vedas vägagi –
saime Varssavist mööda kella nelja ajal ehk enne
linnarahva ärkamist ja Lodžist läbi kella 10 ajal,

lk. 10

mis oli juba rahulik aeg. Aja kokkuhoiu mõttes
võtsime kaasa keedupulga ja tegime kohvi ja
teed otse autos. Väga matkalik tunne oli.
Suhli muuseum on väike, aga see-eest tihedalt
rattaid täis ja tore – lisaks Simsonitele, AWOdele
ja BMWdele olid sel ka Jawad ja mõned autod.
Pilet maksis 6 eurot ning pilte sai klõbistatud
kõvasti.

Öömaja oli meil pandud kinni Fankfurtis, ca 100
km Hockenheimringist. Kuna laat algas alles kell
12, siis sai mõnusalt magada. Vajusime kella 22
ajal unne ning kell 8 olid mul silmad lahti ja suur
tung tegutseda.
Saksamaa laat
Hockenheimringil parkisime alguses suhteliselt
kaugesse parklasse, kust näitas peasissepääsuni
teed 750 meetrit. Kuna ilm oli kevadiselt jahe,
otsustasime vahepeal käia riideid juurd võtmas
ning siis parkisime auto uude kohta – tubli
paarsada meetrit lähemale metsa alla, kust sai
staadionile üle kiirtee mineva silla. Veel lähemale
parkimine oleks maksnud 15 eurot 3 päevaks,
aga nagu pole reedeti võimalik osta
ühepäevapiletit, on ka parkimispilet insideritele
ehk kolme päeva pileti ostjatele ehk tõelistele
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vanatehnikafännidele kindla hinnaga. Kuna me
ei plaaninud kolme päeva laadal veeta, põlgasime
seda kalliks ja läksime metsa alla. Järgmisel
päeval selgus, et sealgi oli parkimine tasuline, aga
ainult laupäeval ja pühapäeval ning maksis 5
eurot/päev.
Laat avati Saksa täpsusega punktipealt kell 12.
Seisime koos paarisaja teise asjaarmastaja üle
poole tunni järjekorras. Ükski lüli ei murdunud –
kui on ette nähtud selline aeg, siis keegi varem
inimesi sisse ei lase. Kui Tagadi platsil oleks
müürid ees, saaks sama taktikat kasutada, sest
piletimüüja on ka inimene ega taha üldse kell 6
alustada piletimüügiga, kui laada algus on kell 8.
Kappasime mööda laata, inimesi oli äärmiselt
vähe. Arvasime, et reedene päev ja alguse asi,
aga kell 16 oli juba plats veel tühjem. Siit-sealt
saime mõne õlise jupi ja vaatasime nii rattaid kui
ka mopeede, aga midagi väga erilist silma ei
hakanud. Siis leidsin ühe Mobylette AV3/AU3,
mis peaks olema esimene Mobylette versioon.
Härra Prantslane lobises pikalt, aga esimese
hooga see ratas minuga „rääkima“ ei hakanud ja
ütlesin talle, et tulen hiljem tagasi. Kondasime
veel ringi, sõime väga head kebabi ning
trimpasime mõne õlle. Kuna muud ägedat ei
leidud, siis otsustasime selle Mobylette ära osta.
Ja siis ütles Prantslane, et viis minutit tagasi oli
keegi ratta ära ostnud. Mhhh, mõtlesin valjult.
Priit küsis kaastundlikult, et kas tema on süüdi,
sest venitas enne ca 10 mintsi mingi ratta kohta
netist infot otsides. Sel silmapilgul hõikas keegi,
et jee, eestlased. Ja kohtusime selle reisi esimeste
eestlastega – Risto ja Gunnariga, keda ma sel
hetkel veel nagu ei tundnud, aga hiljem
selgus, et olime Ristoga varem ka
kokku puutunud. Ja siis selgus, et just
Risto oligi mu Mobylette ära ostnud.
No saime ikka kõvasti naerda. Nad
olid tulnud Hockenheimi nagu meiegi
– kahekesi ja ühe jutiga. Olid kohe
rõõmsad, et samasuguseid hulle leidub
veel. Ja andsid asjaliku mõtte, et kõik
müüjad ju polnud kohal ning kõik
kaup pole kunagi esimesel päeval
väljas. Otsustasime seepeale, et me ei

sõidagi Hollandi
poole reede õhtul,
vaid laupäeva lõuna
ajal. Mõtlesime, et
käime õhtul niisama
shoppamas,
küpsetame šašlõkki,
joome veini,
magame autos ning
teeme hommikul
uue ringi laadal.
Mõte oli hea ning
tõi nii sisse kui ka
viis välja. Vaatasime
ühte ja teist ja oli
tõesti ka uut kaupa.
Ja siis jäi pilk kõige
viimases läbikäidavas vahes 1951. aasta Royal
Enfield 350 Bulletile. Müüja oli erakordselt
vahva tüüp, kes on meeles ka mingitest
varasematest laatadest. Lasi kaubelda ja ütles, et
teeme nii, et kui maksate veidi rohkem, siis tema
paneb käima ratta. Aga kui jääte oma juurde,
käivitate ise. Lõpuks jäime küll oma summa
juurde, kuid käivitada püüdis ikka tema. Kuna
eelmisel õhtul tundus olevat tal suurem pidu
olnud, nägi ta ikka hirmsasti vaeva. Lõpuks
karjus „schwein“ ja sai ratta korraks käima. Ja
just sel hetkel ilmusid välja meie uued Eesti
sõbrad. Mul oli väga hea meel, sest ees terendas
oht, et peame selle tsikli kahekesi bussile saama.
Kell 13 alustasime sõitu Hollandi poole, sest
olime Kasparile lubanud endast enda parima, et
kell 17 kohal olla.
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kogu lõhkuda. Nad tsikliomanik ei taha oma
tsikli küljest tükikestki anda.

Autos hakkas ikka kripeldama, et üks naljaka
välimusega tundmatu mopeediisend jäi minust
letile. Sõnumineerisin Ristole, et kui nad veel
laadal ja tüli ei tee, et äkki ta siis ikkagi käib ja
vaatab selle looma üle. Ja vastus oli positiivne –
nähtud, tehtud, kaubeldud ja ostetud! Jess!
Eestisse jõudes tõi ta Sachsi mootoriga Rixe
mulle ära ja rõõmu jagus päevadeks, sest tegi
kenasti põksuva isendiga, aastast 1968. See
põrsas oli kotis ikka eriti armsake.
Laatadel on tegelikult palju lahedat kraami
ning naersin, et kui mulle pole öeldud, mida
täpselt otsida ja vaadata, siis ma vaatan niisama
näiteks jalgrataste kellasid – uskumatult ägedad
on need vanaaegsed kirjade ja piltidega kellad.
Või siis vana tsiklite benapaakide korgid.
Aretasime siis teemat, et hakkan kogume korke
ja siis keegi tsiklivend tuleb ja küsib, et oi, sul on
see kork nii heas korras olemas, et anna mulle. Ja
siis ma ütlen, et aga mul on selle ratta kork
puudu, äkki vahetad enda ratta paagikorgiga. Et
kui inimene midagi kogub, siis ta ei taha oma

Nali naljaks, aga Mannheimiga võrreldes oli
Hochenheimring poole pisem, aga siiski suurem
kui Lodži laat. Meie jõudsime kaheksa tunniga
laada läbi käia 2,5 korda. Tore on see, et
autoosasid on tegelikult Mannheimiga võrreldes
vähem. Samas on seal on laupäeviti suur näitus
ja kõik vanaautode ja vanamootorratastega
inimesed saavad parkida suurele niiöelda
näituseplatsile ja kõik saavad siis neid imetleda.
Neid autosid oli sadu, üks ilusam kui teine. Ka
erinevaid söögikohti jagus. Tee ja kohvi maksid
enamasti 2-2,5 eurot, pooleliitrine Fanta-Coca-

Sprite 3,5 eurot, õllehinda ei julgenud vaadatagi.
Laadahinnad, eksole. Aga kus häda kõige
suurem, seal abi kõige lähem – meie võtsime
joogid ise kaasa ning tavaarimüüjatelt sai ka õlut
osta 1,5 euro eest. Aga kõige rohkem meeldib
mulle vanatehnikalatade juures WC-teema –
naiste tualetid on sageli nii tühjad, et räägi või
iseendaga. Meeste omadel seevastu sabad taga –
ükskord elus ka niipidi!
Hollandi laat
Hollandi Houteni Expo messihalli
jõudsimegi 10 minutit enne kell 17.
Tegelikult kestiski laat kella 17ni, aga
kuna peakorraldaja Titus on Kaspari
Hollandi vanatsiklidiiler, andis ta
lahkelt meie kolme jaoks tasuta
pääsmed ning kutsus eksponentide
dringi-snäkiõhtule. Niiiii erilised
külalised Eestist ikkagi, oi, me olime
õnnelikud! Kalpsasime siis

lk. 12
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10 000ruutmeerise alaga messihalli sisse ja
karp vajus lahti: mida rattaid ja võrreldes
Saksamaaga olid hinnad isegi kuni
kolmandiku võrra soodsamad. Valik oli
imekena: Zündappid, Arielid, DKWd,
NSUd, Kreidlerid, sekka ka Harleysid,
Indiane, Royal Enfielde ja Moto Guzzisid.
Kuna laat oli selleks õhtuks läbi ja ajas
niisama hammast verele, sõitsime 9 km
eemale öömajja Zeisti linna, kus väisasime
kohalikku supermarketit ja võtsime õhtuks
lugemist. Juttu jätkus brožüüride kõrval
pikemaks ajaks ning hotellis oli isegi
mingisugune wifi olemas. Hommikul ärkasime
taas äratuskellata, kiire dušš ja hommikusöök,
milleks oli muu džemmi ja võileibade kõrval
perenaise poolt praetud peekon munaga ja
pannkoogid. Parkisime kered täis, Kaspar tegi
meeleheitlikke (ja üsna viljakaid) kaitseid
Facebooki ilusaid tsiklipilte riputada ja mina sain
teada, et Risto oli juba Unic-Moto avalduse ära
täitnud, ning lippasime laadale.
Hollandi laat on väga omamoodi. Suurtes
siseruumides, koosneb 99% Hollandi müüjatest
ja ostjatest. Peresid oli külastajate seas vähe,
pigem ikka vanema generatsiooni härrasmehed
ning tundus, et keegi ei lahkunud tühjade kätega.
Juppe, varuosi, mootoreid ja ka varustust jagus
ning väga paljud tsiklimüüjad olid võtnud
vaevaks ikkagi kaherattalised kohale veeretada.
Raamatulett on väga suur ja mitmekülgne ning
kui tädi küsis, et mis teid huvitab ning üks
piiksatas, et Royal Enfield ja teine, et BSA, siis
tõsteti leti alt kummalegi 5-6 raamatut lisaks, sest
kõik ei mahtuvat letile ära. Allahindust tehti ka
rõõmsasti.

vajalikud instantsid läbi, tegime viimased
sisseostud ning teekond kodu poole võis alata.
Kui Kaspar enne reisi helistades uuris, et kus me
Poolas ööbida võiks ning kuulis, et plaan on 24
tundi ühe jutiga sõita, sügas ta veidi kukalt ja
teatas, et eks ta on ka veel suhteliselt noor mees
selliseid asju tegema. Tuli välja, et oligi.
Esimesed 1200 km oli Priit roolis ega tahtnud
seda üldse käest anda. Siis kohe pärast Varssavit
ehk ca kell 2.30 öösel teatas, et nüüd aitab.
Kaspar oli vist selleks ajaks äsja magama jäänud
ja mina juba mitu setti tagaistmel püüdnud und
leida. Kebisin siis rooli, loovutasin mugava
tagaistme Kasparile ning senine autojuht jõi
kõrvalistmel kiiruse peale kolm õlut ja vajus
magama, iga 20 minuti järel ärgates ja mult
uurides, et kas ma pean vastu ja kas kraavi ei
karda sõita. Küsisin, et kas tal kael ei valuta
sellest nõksutamisest läbi une. Sellepeale küsis ta
vastu, et kas mul käsi ei valuta sellest rooliga
nõksutamisest, heheee. Tegelikult oli minu etapil
ligi 100 km ulatuses erinevaid napakaid teetöid ja
ma tõesti pidin seal vahepeal GPSi kaardist välja
sõitma. Leedus tundsin, et vaatama sellele, et
olin üksinda ilusa päikesetõusu ära nautinud ja

Vaatamist ja elevust oli palju, pildistasime ja
õnnestus ka uus tuttav sealt leida –
uunikumtsiklite müüja Rik Groningenist
(seal linnas olen mitu korda käinud, sest
sõbranna ema ja vend elavad seal). Äkki
mul on nüüd ka oma diiler olemas?
Igatahes tunnid läksid lennates ning äkki
avastasime, et kell hakkab saama neli ning
ongi laat selleks korraks läbi. Käisime kõik
Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2016

lk. 13

teele ronima. Kaspar tõusis ja teatas, et ta viib
meid nüüd võiduka lõpuni – et ega iga päev saa
bussi rooli keerata! Priidu ajasime tagaistmele
magama ning lobisesime koduni rattamatkadest
ja vanadest headest aegadest, juurast ja jobudest,
pidudest ja reisidest ning toredatest
uunikumidest ja laatadest. Tallinnasse jõudsime
täiesti planeeritult kell 16.
tegelikkuses vaid ju mingi 350 km roolis olnud,
hakkavad mingid imelikud elukad ähvardavalt

lk. 14

Gerli Ramler
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Unicmotolased vanade tsiklitega
Slovakkiat vallutamas
1936. aastal Berliini olümpiamängude eel
korraldatud Tähesõitu peetakse
motomatkajate iga-aastase suurürituse, FIM
Rally, alguseks. See oli ühtlasi esimene
sellelaadne üle-euroopaline mootorrattaüritus ning tänavu möödus 80 aastat
esimesest Tähesõidust, mille võitsid
ülekaalukalt eestlased.
Nagu ajaloos korduvalt juhtunud, võib üks ja
seesama hea mõte tulla korraga pähe erinevatele
inimestele ja isegi erinevates maailma otstes.
Võib lõputult arutleda, kas raadio leiutas Popov
või Marconi või on hoopis tähtsaim nendest
luuletaja Ivanov, kes olevat välja mõelnud
leiutaja Popovi (kes omakorda leiutas kõik asjad
elektrimootorist tuumaenergiani). Üks on aga
kindel - teenelise klubikaaslase Märt Karuga
olime arutlenud korduvalt selle ammuse
legendaarse ürituse enda tähendusest ning
samuti ka selle väärika juubeli tähistamise
teemal.
Mõte süvenes 2015. aasta augustikuul, kui
sõitsin väikebussiga läbi terve Euroopa tagasi
Hollandist Eestisse, pidevalt kas üle õla vaadates
või tagasivaatepeeglisse piieldes. Seda mitte
hirmust kaasliiklejate või võimaliku teeäärse
räkiti ees, vaid imetledes värskelt kollektsiooni
lisandunud Terrot'd (1934) ja BMW-d (1956).
Mis saaks olla veel vingem, kui tuleval
juubeliaastal korrata tähesõitjate võidumarsruuti
Berliinini! Jagasin kodumaale jõudes koheselt
oma mõtet hea kamraadi ja klubikaaslase Ivar
Lindlaga. Ja kohe käisidki idee veel vingemal
tasandil välja meie Tallinna piirkonna volinik
Urmas Teearu koos Märt Karuga, kelle poole
omakorda oli pöördunud FIM Rally veteran
Urmas Kauniste Eesti Motomatkajate Klubist.

Teeme asja ära 2016. aastal toimuva FIM Rally
raames, et asi oleks ametlik ja tulemus loeks!
Ralli sihtkohaks oli Liptovi nimeline linnakene
Slovakkias.
Toimusid mõned arutelud ja töökoosolekud
ning ära said määratud nii tähtajad enda
möllimiseks kui ka seejärel täpsemad ülesanded
ja käsuliinid. „Laulupeo üldjuhiks“ ning kogu
ettevõtmise führeriks valiti ühehäälselt
Avo Kompus (peab ju olema keegi, kelle selja
taha pugeda ning kes kõik asjad mugavalt valmis
organiseerib). Kogu Unic-Moto delegatsioon
jaotati omakorda kolmeks grupiks, sest tulijaid
oli Eesti erinevaist paigust esialgse plaani järgi
kokku üle 30 ja sellist seltskonda maanteel juba
koos ei hoia. Algne entusiasm oli sedavõrd suur,
et meie osalejate arv ületas esialgselt kordades
EMMK poolt tulijate oma. Eks ole seegi koht,
kus uhkust tunda.
Ajaloolise õigluse huvides olgu siinkohal
äratoodud nii osalejete kui osavõtnud tehnika
nimekiri. No et ei peaks 80 aasta pärast
tikutulega seda informatsiooni taga otsima nagu
see praegu paljuski 1936. aasta Tähesõidu puhul
oli.
Unic-Moto liikmetest osalesid FIM Rallyl
tsiklijuhtidena:
Aivar Michelson, Jawa 350/361 (1966)
Andrus Lüüding, Ariel NS (1939)
Arno Jõemaa, KMZ K750M (1966)
Avo Kompus, IZ Planeta (1963)
Edgar Aadusoo, IZ Planeta Sport (1974)
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Gerli Ramler, AWO Simson 425S (1957)
Heiki Vint, Jawa 360/350 (1969)
Ivar Lindla, Indian Chief (1946)
Jaan Sild, Zündapp K800 (1935)
Janno Kase, IMZ M62 (1965)

võtta Lõuna-Eestis ca 30 km kaugusel Läti
piirist. No ikkagi vähem sõita jaanipäeval ja
jõuab kiiremini ööbimiskohta. Ühisstart
Tallinnast ei kulgenud siiski valutult – teispool
Raplat hakkas Gerli AWO Simson hirmsaid
hääli tegema (esialgsel hinnangul käigukasti
probleem) ning saabus esimene plaaniväline
peatus.

Kaspar Noor, BMW R26/1 (1956)
Meril Närep, Minsk M104 (1967)
Priit Pedak, IZ Jupiter III (1974)
Reigo Vilu, JAWA 354/350 (1969)
Rein Kork, Honda VT600 (1995)
René Toome, KMZ K750M (1964)
Uko Truu, IZ 49 (1956)
Urmas Teearu, Harley Davidson 32V (1932)
Vello Närep, KMZ M72N1 (1958)
Kindlasti on tunnustuse ära teeninud
võrdväärselt kogu reisi vältel kaasas ja toeks
olnud pereliikmed (kes filmis kaameraga, kes
kallutas korvi) kui ka kolme tehnilise abi (buss +
käru) juhid Aiki Närep, Marek Heinsaar ja Tiiu
Lüüding. Kuna grupid ei sõitnud koos ning
pahatihti kohtuti alles ööbimispaigas, pean juba
ette vabandama, et eelkõige ja vahetumalt saan
edasi anda seda, mis toimus just selles grupis,
kuhu ise kuulusin ja mida vedas Ivar. Mis sugugi
ei tähenda nagu oleks teiste gruppide teekond
ning sellel aset leidnud seiklused kuidagi
väiksema kaaluga.
Algus. 28. juuniks oli vaja olla viiepäevase sõidu
järel Liptovis ning ametlikult finišeeruda. Kuna
stardieelsesse kriitilisse aega jäi ka jaanilaupäev,
otsustas igaüks individuaalselt selle tähistamise
võimalikkuse ja mastaabi üle. 24. juuni õhtul
pidime aga kohtuma Leedus, Joniškises.
Perekond Pedak Ramler, perekond Lindla ja
allakirjutanu otsustasid selle väärika püha vastu
lk. 16

Polnud midagi parata - Gerli, Matten ja Priit tuli
komandeerida kiiremas korras Mulgimaale
remondibrigaadi hoole alla ning mina BMWga
ning Ivar ja Ave Indianiga jätkasime sõitu läbi
kauni suvise Eestimaa. Juhtus ime (mille
kordasaatjaks oli ei keegi muu kui Uko Truu!) ja
öise jaanilõkke ääres toimus rõõmus
taasühinemine - Gerli Simsoni sadulas ning Priit
ja Matten IZ Jupiteriga saabusid põrinal öösel
kella 2 paiku kohale. Pidu Keeni mõisas sai
veelgi hoogu juurde.
1. päev. Vaatamata möödunud pidustustele oli
start õigeaegne, ilm super ja ebatraditsiooniliselt
olid unustatud seekord taevakraanid valla
keeramast. Lätis sai meid olema juba päris palju.
Sõita oli siiski Leetu veel üksjagu ning päeva
kilometraažiks tuli ca 400 km. Saabus esimene
õhtu, kus lõpuks kõik olid koos, ning saabuti
tähesõidule kohaselt omas tempos ja eri aegadel.
Nagu arvata oli, ei kulgenud teekond tehniliste
viperusteta. Vana indiaanipealiku pirtsutamine
laadimisvooluga Lätis oli siiski tühiasi võrreldes
sellega, mida edaspidi õhtu arenedes näha saime.
Joniškise nõukogudeaegset ühiselamut
meenutava öömaja hoov täitus vanadest
mootorratastest ja nende mürinast. Urmas asus
kohale jõudes kohe tegelema Harley silindripea
mahakeeramise ja tihendi vahetusega. Pidulikult
saabus K750M slepis Avo oma külgkorviga
Zündappiga. Mõistmatul pilgul jälgis seda teine
Zündappi mees ning teise grupi führer Jaan.
Etteruttavalt olgu öeldud, et terve selle ca 1800
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km sõidu puhul keeldus Jaani ratas ilmutamast
mistahes tehnilise rikke tundemärke ning sõitis
järjekindla jonnakusega läbi kõik kilomeetrid,

mis igapäevaselt ette anti.
Seoses eeltooduga püstitati üks vähe isevärki
rekord. Kanged mehed ei tahtnud alla anda. Avo
Zündappile diagnoosi pannes selgus konsiiliumi
üksmeelse otsusena, et see vajab tõsisemat
arstimist ning sellise remondi läbiviimiseks
puudusid nii tehnilised võimalused kui ka vajalik
ajaline ressurss. Ignoreerides rasket päeva,
kihutas Marek bussiroolis tagasi Eesti poole,
kõrval Avo ja taga kinnises kärus Zündapp
õõtsumas. Eesmärgiks oli viia tsikkel turvaliselt
kodugaraaži ning asemele võtta külgkorviga IZ
Planeta ning jõuda järgmiseks õhtuks

ööbimiskohta Poolas, kus taas teistega ühineda.
Olgu öeldud, et mehed said sellega ka hakkama!
2. päev. 25. juuni hommik
algas kahtlaselt - esiteks saime
täpselt planeeritult kl 9
starditud ja teiseks läks Priidu
külgkorviga IZ tavapärase
lükkamise asemel vändast
käima. Siis sõitsime tervelt
3/4 tundi jutti, ilma et midagi
oleks juhtunud. Juba iga
asjaolu eraldi võttes oleks
pidanud piisavalt valvsaks
tegema. Tekkis mure, et kas
nii jääbki. Aga peale 47 km
läbimist olukord
normaliseerus - seekord avas
skoori Ivari Indian. Pealik
võttis tomahoogi puudumisel
aku kaane ja virutas selle
suure hooga tee äärsele
heinamaale. Küllap nägi seal
mõnda kahvanägu rohu sees
hiilimas või midagi. Viskas nii
hästi, et tuli käia töökindla
vene mootorrattaga mitu
kilomeetrit tagantjärele
otsimas. Siinkohal tänusõnad
Edgarile ja tema väsimatule
IZ Planeta Spordile! Ja aku
kaas saigi leitud ja tema õigele
kohale installeeritud. Pealik
taaskäivitatud, asutasime
ennast liikvele. Hüppasin oma
BMW selga, mis harjumuspäraselt ja ilma
tõrgeteta esimesest vändalöögist käivitus. Nagu
tuled peale keerasin, kustus ära ja ei andnud
enam ühtegi elumärki. See oli midagi uut. Selgus,
et vool ei jõudnud enam akust süütelukuni.
Pilk üle õla kinnitas, et meie hea kaitseingel Tiiu
koos tehnoabibussiga oli mõne meetri kaugusel.
Kuna BMW kiirkorras käima saamiseks oli vaja
veidi allameetrist juhtmejuppi, sai ratas
resoluutselt vormeli rehvivahetuse ajaga (seda
küll üksnes tänu Andrus Lüüdingule) käru peale
paigutatud, et sellega baasis õhtul edasi tegeleda.
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Taotlesin endale vingus näoga asendusratta:
Andrus oli ettenägelikult kärule laadinud
sisuliselt uue Harley-Davidson V-Rod. Sellega
sai sõidetud suisa üle 400 km ehk õhtuse
staabini Poolamaal.
Järgmisena üllatas Heiki Jawa. Pääsu polnud ja
peremehe asjatundliku käe all tuli tal hakata jälle
jagama sellist sädet ning voolu nagu tehas seda
omal ajal sisepõlemismootori tõrgeteta
töötamiseks ette näinud oli. Järgnes
traditsiooniline Jupiteri näppimine, mis lõppes
sellega, et külgkorv võeti küljes ja tõsteti BMW
kõrvale. Väge täis naised haarasid korvi sülle ja
tõstsid peale, mehed peamiselt segasid selle
tegevuse juures. Eestvedajaks taas Andrus, kelle
tarmukus tegi silmad ette ka staažikamatele klubi
liikmetele. Andruse kiituseks tuleb öelda veel
seda, et tema osavatest kätest ja tehnilisest
taibust ei jäänud puutumata praktiliselt ükski
ratas meie grupis. Eeskujulikus korras ja
kadedust tekitavalt ilus oli ka tema enda 1939.
aasta Ariel NS.

uurida. Seniks aga jätkasime tavapäraste
tegevustega hoovis.
3. päev. Hommikul personal reetis, mis on selle
ööbimiskoha nime saladus. Lihtsalt esimesel
omanikul tuli 1936. aastal seda hoonet ehitades
selline mõte, olenemata asjaolust, kas sinna
ühegi viikingi jalg kunagi astunud on. Saime
rõõmsalt teele asuda. Eelmisel õhtul sai BMW-le
jupike uut juhet pandud ning asi toimis jälle
nagu šveitsi kell. Et siis mõtles bemm välja uue
viguri. Sõites sellel päeval maha üle 200 km,
muutusid teed jube kehvaks. Raputas ja raputas,
kadus asfalt, hiljem ka kruus, liivarada ja põld!
GPS-is aga oli see häirimatult suur ja korralik
tee. Sõites mööda maastikku maabusime oma
üllatuseks perroonil. Paraku oli see raputus
BMW-le liiast. Töötas ja töötab laitmatult edasi,
aga jalaraua juurest murdus tükike raami kahest
kohast ära. Tuli aga jälle harrikas appi võtta!
Gerli AWO-l tuli esituli keevitusest lahti, kuid
osavalt sai see nipukate abil paika pandud ja
lõppkiirust ei mõjutanud.

Jõudsime hommikusest stardipaigast 430 km
kaugusel asuvasse ööbimispaika Poolas, mis
meile paljudele tuttav ning mida Poolast läbi
sõites on võimatu tee ääres mitte märgata –
Zajazd Wiking. Kuigi viikingid olid tuntud
sõjamehed ja meresõitjad, kelle haare ulatus
Euroopast Ameerikani, oli mõistatus, kuidas on
nad seotud suvalise kohaga Poola metsa vahel.
Aga selle kavatsesime seekord kindla peale välja

lk. 18

Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2016

Järgmiseks tuli kohutav tuul ja kohalikud
Poola mussoonvihmad. Varjusime ühte
autopesulasse. Meie õnn, et pühapäev oli,
muidu oleks seal järjekord olnud. Valge vesi
voolas mööda tänavaid. Vaatamata
gruppenführer Ivari soovitustele sai
kärsitus võitu ja otsustati siiski mingi aja
pärast edasi sõita. Vastutulev auto saatis
hiigellaine üle Indiani elektrisüsteemi ja
meil oli mõneks ajaks jälle tegevust.
Lõpustaadiumis liitus meiega ka kohalik
külanõukogu. Nii me seal siis rõõmsalt
omavahel poola keeles suhtlesime. Seda
mõnusam oli sellistes tingimustes peale
järjekordse 430 km läbimist jõudes Rzeszowis
broneeritud hotelli võtta soe dušš ja külm õlu
ning süüa korralikult kõht täis. Õhtuks olid jälle
kõik kolm gruppi kohal ning muljetamist jagus
ohtrasti ning hiliste öötundideni.

Jõudsime päevasel ajal ja täiesti valges ilma
suuremate seiklusteta (kummaline, kas pole?)
sihtriiki Slovakkiasse. Osa pidasid seda suure
erutusega isegi Sloveeniaks. Minul aga jälle üks
kena päev Harley-Davidsoniga. Tema kaunis
pepu oli tänu kohatistele vihmahoogudele juba
üsna poriseks saanud. Sõidad mööda teed,
kuulad meloodilist mootorimüdinat. Kui gaasi
annad, siis linnud vaikivad, lehed kukuvad
puult ning asfaldisse tekivad praod.
Ootasin mitmendat päeva nii Leedu kui
Poola roheliste protestiaktsioone või
vähemalt tsikli rekvireerimist piiril aga ei
midagi. Järelikult on neil hea muusikaline
maitse. Kõigele on mõeldud - jalakäijad ka
alla ei jää, sest harrika signaal on kõvem
kui ZIL-i pasun. Muuhulgas avastasin, et
vaatamata 70-aastasele vanusevahele
sobivad nii uus kui vana harrikas
omavahel väga hästi kokku.
Kui juba jutt Harley-Davidson'i
kaubamärgi peale läks, ei saa üle ega
ümber ka kultusfilmist "HarleyDavidson ja Marlboro kauboi". Alati
stiilne Rein sai sealt inspiratsiooni
omale jalavarjude hankimisel! Reinu
rollis on filmis võrratu Don Johnson.

4. päev. 27. juuni, hommikune start. Päev
tõotab tulla põnev. Hoov täitus tsiklite mürinast
ja riburada pidi ning väikese ajalise vahega läksid
kolm gruppi liikvele.
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kõrgel tasemel. Samuti on seal hulgaliselt igat
sorti vanu töötavaid mootoreid, mis kohe
tehnikahuviliste tähelepanu pälvisid. Õhtu
arenedes järgnesid veel puu saagimise ja kitse
lüpsmise võistlused. Naersime nii, et kõht
valutas. Esilüpsja auhinna pälvis seekord Edgar.
Ei jää ka mehed Leida Peipsile alla!

Goralsky Dvori nimeline ööbimiskoht
Slovakkias Haligovce külas oli väga äge. Tõsine
trahter koos peoruumide ja kämpingumajadega.
Täielik öko. Pudulojused sõid suisa paarikümne
meetri kaugusel. Seda tegevust saatis kaunis
karjakella kõla. Meie ilusad mootorrattad
äratasid nii kohalike kui külalistes silmis piisavalt
tähelepanu. Samas jäi arusaamatuks, kuidas
kohalikes neidudes äratas kõige rohkem
tähelepanu Aivari Jawa ning ta tegi sellega siis
tüdrukutele sõitu. Ehk on neid ajaloolisel
kodumaal sedavõrd väheks jäänud?
Omaaegne riik nimega Tšehhoslovakkia on
küll pooleks tehtud, aga siiski.
Ca 230 km läbimise järel oli kõht piisavalt
tühjaks läinud ning vastavalt saabumise
järjekorrale said näljasemad laua taha istuda
ning suuremat nälga kustutama hakata.
Suurem ühissöömine koos rahvaliku
taidlusprogrammiga oli veel niikuinii plaanis.
Suur oli meie üllatus, kui õue veeres
Hansaliini buss koos väga eestlasliku käruga,
mille peale oli kirjutatud suurte tähtedega
ANTS VILJANDI. Tõeline kaasmaalaste
invasioon.
Peremees on väga
lahe tüüp. Lisaks
sellele, et ta on suur
eestlaste sõber,
valdab ta ka vene
keelt ja nõukogude
huumorit. Peremees
Ladislav orgunnis
lamba küpsetamise,
peene kodutehtud
napsu ja kõva
külasimmani.
Moosekandid olid
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5. päev. 28. juuni hommik Slovakkias algas
parvetamisega. Ivar, Ave, Gerli ja Priit otsustasid
siiski minna tsiklitel avastama väiksemaid
kohalikke teid ja mägesid. Tehnikat ehk paate
nähes visati võllanalju. Jõgi on piiriks Poola ja
Slovakkia vahel, erinevat usku kirikud täpselt
vastastikku paremal ja vasakul kaldal.
Vastaskaldalt lehvitas poolakast mundrimees ja
poolakatel olid filmivõtted. Tundus, et
olenemata rahvusest või riigipiirist kõik
tunnevad kõiki. Samuti käivad ühe kalda poisid
kosjas teise kalda tüdrukutel Väga lahe näide

integratsioonist. Röövel Rumcajsi mäletate
lapsepõlvest? Ta oli nüüd meie parvejuhiks ning
seda ametit pidanud viimased 30 aastat. Rein sai
vahepeal ajutist ametikõrgendust ning ülendati
samuti parvejuhiks koos piduliku mundri
üleandmisega.
Siis sõitsime aga vapralt edasi lõpp-punkti poole.
See oli matka lühim ehk ca 100 km ots. Tunne
oli ülev ja kõik ootasid ärevalt sihtkohta
jõudmist, teadmata täpselt, mis on seal ees
ootamas. Ja kui sihtkohani olid jäänud loetud
kilomeetrid, näitas iseloomu Edgari IZH-Planeta
Sport. Gaasitrossi katkemine oli paras üllatus,
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sest olime juba mitmeid päevi närvis, sest
tundus, et see ratas üldse ei lagune.
Lõime ratta käru peale ning peale kõrval asuva
supermarketi põhjalikumat revideerimist,
võtsime kursi staapi ja laagriplatsile. Abiks olid
teeäärsed sildid. Meie pidulik saabumine vanade
tsiklitega äratas piisavalt tähelepanu. Esimese
asjana panime laagri püsti EMMK laagri kõrvale.
Turvakontroll oli kõva, ükski suvaline inimene
ega tsikkel ei pääsenud telklaagri alale ja kõike
ümbritses võrkaed. Voolupistikute arv oli väga
limiteeritud ja isegi vargapesadest polnud abi,
sest hädalisi, kes vajasid nutisedmete laadimist,
oli kordades rohkem. Lähima aiaposti küljes oli
pistik aga see oli pidevalt hõivatud ühe
prantslase poolt, kellel pidi öö läbi (ja ka
suurema osa päevast) sees olema
hingamisaparaat. Tema pälvis meilt hellitava
hüüdnime "stepslimees". Askeetlikud
pesemisvõimalused ja WC-de
kasutamisvõimalus olid samuti tagatud.
Seadsime sisse ka staabitelgi koos
grillimisvarustuse ja lauaga seltskondlikeks
lauavestlusteks. Nüüd ja edaspidi oli sinna
aina tihedamalt asja nii teenelistel
motomatkajatel ja EMMK juhatuse
liikmetel Urmas Kaunistel, Raido
Remmelgal ja Rafael Milermanil kui ka
teistel nende klubi liikmetel. Kindlasti oli
siin oma roll igaõhtustel
anekdoodivõistlustel ja Uko kokakunstil.

6. päev. Algas
ajalooline 29. juuni,
mil toimus nn väike
paraad. Kõikide
riikide
mootorratturid
rivistasid check-in'is
oma tsiklid riikide
kaupa üles, startisid
Liptovsky Mikulaši
linnasüdamesse ja
said seal üle loetud.
Liigse tagasihoidlikkusega ei hiilanud me juba
laagriplatsil - eestlaste vanamootorrataste pargis
oli püsti suur plakat, mis teatas, et võitjad on
tagasi. Nagu see juhtus 80 aastat tagasi esimesel
FIM Rallyl, mille eestlased ülekaalukalt kinni
panid. Seda näitasid ka meie selleks ürituseks
valminud T-särgid. Ja see äratas tähelepanu. Nii
öösel kui päeval tiirlesid meie rataste ümber
uudishimutsejad erinevatest riikidest. Sellest said
kõik aru, et uute ratastega saab matkata. Aga, et
nii pikk maa maha sõita 40-50-60-70 ja ka 80
aastat vanade ratastega, äratas aukartust.

Paraadile minek eeldas teatud ettevalmistusi.
Rattad pidid olema nii puhtad, kui see asjaolusid
arvestades võimalik oli. See tekitas meie hulgas
ka vastakaid arvamusi ning pakuti välja, et vanad
tsiklid võiks ikka olla teetolmu ja poriga kaetud muidu ei usutagi, et nendega omal jalal kohale
jõudsime. Ega mingid saksa penskarid ei ole, kes
käruga tehnika kohale veavad ja siis koha peal
ringi põristavad ca 1 km päevas! Jätsime siis
rattad ehk mõnest kohast elegantselt tolmuseks.
Enne sõitu vajasid kõrvaldamist ka mõned
tehnilised probleemid. Näiteks kehv Poola tee
mõjus minu BMW-le selliselt, et raam kahest
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kohast (jalaraua eest ja tagant) pooleks murdus.
Ilmselt olid siin süüdi ka ajaloolised põhjused.
Aga õnneks oli Andrusel ka selle vastu rohtu 10-ne kivipuur ja 13 nipukat ning ratas oli jälle
sõiduvalmis. Pool
tundi enne starti
hakkasime
mõtlema, et kui
Priit sai kirja
pandud korviga
rattaga ja nüüd
kohale sõidab
ilma, siis äkki me
ei saagi nõutud
arvu korvirattaid
täis? Heiki,
Andrus, Uko,
Maarek, Priit, Arno ja Vello otsustasid, et nii ei
saa ja rekordajaga 09:49:99 installiti IZ-ile korv
külge tagasi. Gerli kommenteeris kõrvalt, et
huvitav, miks neil Priiduga kahekesi selle
timmimine kaks päeva võttis. Lisaks võeti vastu
otsus, et kui juba Harley sai kaasa võetud, siis
regime ka selle ära ning Arno sõitis paraadile
harrikaga ning Helja külkaga.

väljakule, kus need kõik kohtunike poolt üle
loeti, et oleks selge, millisele riigile kui palju ja
mille eest punkte anda saab. Vägev vaade suured Eesti lipud tsiklite küljes andsid kõvasti
tooni. Seniks oli paariks-kolmeks tunniks linna
peal vaba aeg lustimiseks, millist võimalust me
loomulikult kasutamata ei jätnud. Vanalinna
kitsad tänavad olid tsiklitest umbes, riigilippe oli
Soomest Ameerikani.
7. päev. 30. juuni oli selles mõttes meeldejääv, et
tsikliga sõita ei tulnud meetritki. Meid ootas
korraldaja poolt organiseeritud bussitransport ja
kultuuriprogramm, mis seisnes peamiselt mäe
sees koobastes ronimisest ning Orava lossi
külastamisest. Tegemist oli võimsa keskaegse
kindlusega, mis sõjariistatest ja piinapinkidest
tulvil. Ivari kiuslikele küsimustele selle kohta,
kellega seal pidevalt sõditi, ei osanud giid paraku
midagi vastata. Sestap otsustasime, et küllap oli
selle lossi peremees ikka tuntud eestlasest sepp
Ivan Orav, ei saagi ju slovakid eestlaste
tegemistega niivõrd kursis olla. Egas nimi Orava
loss saa ju tühja koha pealt tekkida! Selles lossis
on filmitud ka esimene õudusfilm "Nosferatu"
aastal 1922 ja ka mitmeid sellele järgnevaid.
Osad unicmotolased loobusid
ühisekskursioonist ja käisid vahepeal mõned
sajad kilomeetrid eemal Aivari Jawa-sõbra juures
vanu rattaid silmitsemas ja rariteetset Jawa 500
paaki ära toomas. Nad liitusid meiega uuesti
mäekoopas.

Aga rahvast oli paraadil palju ning start toimus
riikide alfabeetilises järjestuses. Monaco lipu all
sõitis näiteks kaks mootorratast - saatemasin ja
ainukene sellest riigist saabunud mootorrattur.
Eestlaste hulgas oli pilt palju parem - kokku oli
võistkonnas 27 mootorratturit, nendest 19
uunikmotolased vanadel ja väärikatel tsiklitel.
Paraad linnasüdamesse oli vinge - tänavad ja
raekojaplats olid ratastest umbes ja neid lisandus
üha juurde. Urmas Teearu, kes meie kolonni
eesotsas sõitis, andis esimese intervjuu ja sõlmis
isiklikud igavesed sõprussidemed Liptovsky
Mikulaš'e linnapeaga. Seejärel kuulasime ära
Eesti hümni, parkisime rattad keskaegsele
lk. 22

Telklaagris toimus tavapärane sotsialiseerumine uuriti rattaid, suheldi erinevatest riikidest pärit
mootorratturitega, käidi linnas proviandi varusid
täiendamas ning hiljem oli tavapärane anekdoodi
vestmise võistlus ning "Ukoga köögis". Kõik
olid rahul. Õhtul oli laval jooksvalt ka väike
eelkokkuvõte ja meenete jagamine, aga
põhitseremoonia oli alles ees.
8. päev. Uue kuu esimene päev tõi kaasa
ettevalmistused nn rahvaste paraadiks. See
tähendas mitmekümne kilomeetri pikkust
sõitmist kohalikel teedel ning omavahel koos
olid kõikide riikide mootorratturid. Ja meie
nende keskel oma ilusate vanade ratastega. Ring
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tuli kokku pea 50
km. Jällegi täitusid
kõik Liptovsky
Mikulaš'e tänavad
sadadest tsiklitest
ja nende mürinast.
Mõni jäi ka
tehnilise rikke
tõttu tee ääres
toppama, aga
õnneks ajutiselt.
Finiš oli juba tuttaval keskväljakul.
Veetsime linnas mitu mõnusat tunnikest, aga
ootasime õhtut ja autasustamistseremooniat. Me
ei plaaninud ju tühjade kätega lahkuda – palju
kordi kohal käinud EMMK on igakordselt
saanud ühe karika, seekord soovisime enamat.
Ka arvuka osavõtmise eest on ette nähtud,
pronks-, hõbe -ja kuldmärgid. Urmas Kaunistel,
kes käinud juba rohkem kui 15-l korral, on
samuti üks selline rinnas. Üritusel leidis
äramärkimist eraldi üks sakslane, kes on
osalenud 40-l FIM Rallyl!
Veidi enne, kui algas üldine osa, paluti lavale
eestlased. Eks ikka selle auks, et olime esimese
FIM Rally üldvõitjad 80 aastat tagasi ja nüüd
kohal nii võimsa esindusega. Lava ees oli
Urmase Harley-Davidson, mis on täpselt sama
mudel, milliseid võttis esimesest FIM Rallyst osa
eestlaste võistkonnas kaks tükki. Urmas lõi
Harley käima ka ja selle peale jooksis tsikli
juurde kokku suur rahvusvaheline seltskond.

tahtnud Baltikumi poisile ära öelda. Teise särgi
otsustasin vahetada millegi eksootilisema vastu,
aga ma ei saanudki eriti pead murda, sest juurde
tulid šveitslased. Nad olid nimelt otsustanud
koguda endale nii palju Eesti särke kui võimalik.
Kiitsin neid hea maitse ja intuitsiooni eest - oli
täiesti selge, et ajalooliste "võitjate"
juubeliürituse särk on rariteetne. Sai siis nendega
sõlmitud siduv eelleping, sest meil oli vaja veel
rahvussärkides lava peal ära käia - kui see tehtud,

FIM Rallyl on üks vahva traditsioon: nimelt juba
enne auhinnatseremooniat hakatakse pihta
rahvusvahelise särkide vahetamisega. Iga
mootorrattur üritab leida endale meelepärase
riigi särgi ja sobiva suuruse ning selle siis enda
oma vastu ringi vahetada. Olime selleks valmis ja
kõvemad mehed
olid tellinud isegi
neli särki. Minu
võttis esimesena
õnge leedukas,
kelle särk polnud
teab mis
disainiime aga ei
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võis ka füüsiliselt särgid ringi lüüa. Tänulikud
šveitslased tulid pärast oma kambaga (kõik puha
Eesti särkides!) meie uunikumide juurde pilti
tegema. Oli see vast pidu ja pillerkaar - kõigil
särgid vahetatud ja ainult hääle ja näo järgi sai
aru, kus omad, kus võõrad!
9. päev. Tähtsaimaks sündmuseks
hommikusöögi ja asjade pakkimise kõrval oli
kojusõit. Tsiklid läksid Eestist tulnud rekka
peale, endid mahutasime kolmele
tehnoabibussile. Tee peal aega ei viidetud ning 3.
juulil jõudsime kõik õnnelikult koju.

tagasi esimesel FIM Rallyl, sõideti kohale
omadel ratastel, kokku ca 1800 kilomeetrit.
Teekond kestis vanade rataste jaoks viis päeva
ning teel juhtus nii mõnigi äpardus, kuid
finišeeriti siiski täiskoosseisus. Tõestasime, et
vanad mootorrattad on tõsiseltvõetavad ka palju
aastakümneid hiljem. Vanamootorratta lembuse
propageerimine ongi ju meie klubi kandev idee mis saab olla veel parem, kui võimalus teha
sedavõrd rahvusvahelisel areenil.
Eesti ühismeeskonna saavutused 2016. aasta
FIM Rallyl:
FIVA karikas, I koht. Enim 20 aastat ja
vanemaid mootorrattaid esinduses.
Hollandi karikas, I koht. Enim korvitsiklite
juhte esinduses.
Austria karikas, II koht. Klubi, kel enim
juhte ja kaassõitjaid kokku.

Kokkuvõtteks. Eesti mootorratturid tõid
Slovakkias peetud FIM Rallylt koju hulga
auhindu. Võib liialdamata öelda, et Eesti
Motomatkajate Klubi ja Eesti
Vanamootorrattaklubi Unic-Moto tegid sel suvel
ajalugu, saavutades Slovakkias toimunud
rahvusvahelisel motomatkajate kokkutulekul
kokkuvõttes 8. koha, mis on Eesti kõigi aegade
teine tulemus FIM Rallyl. Eesti meeskonda
premeeriti erinevates kategooriates kahe esimese
ja nelja teise kohaga.
Unic-Moto jaoks oli FIM Rallyl osalemine
esmakordne. Kuna me ei soovinud olla
kehvemad, kui meie kaasmaalased 80 aastat
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Itaalia karikas, II koht. Enim kuni
21aastaseid juhte esinduses.
San Marino karikas, II koht. Enim juhte ja
kaassõitjaid naisi esinduses.
Böömimaa karikas, II koht. Enim 125-250
ccm mootorrattaid esinduses.
2016. aasta FIM Rally üldvõitjaks tuli Itaalia,
järgnesid Rootsi ja Soome. Kokku osalesid
kokkutulekul 25 riigi mootorratturid.
Kaspar Noor,
motoreporter
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FIM Rally ajaloost
Üritus, mis nüüdseks kannab nime FIM
Rally, sai alguse 1936. aasta Berliini
Tähesõidust mootorratastele. Tollel
esimesel sõidul osales mootorrattaid
seitsmest Euroopa riigist, ka Eestist ja
Lätist. Tänapäeval on osalejaid riike
tavaliselt üle kahekümne.
1936. aastal koosnes Eesti esindus 14 inimesest
mootorratastel. Tsiklisangas ka üks naisjuht.
Sakslased muutsid sõidu käigus reegleid
ning läbida tuli mitmeid kontrollpunkte.
Eestlastel see õnnestus ning ka Berliinis,
Avuse ringrajal finišeeruti täpselt.
Eestlased saavutasid seal tookord
endilegi üllatusliku võidu 15 727
punktiga. Võrdlusena olgu märgitud, et
teise koha saavutanud luksemburglased
kogusid vaid 2610 punkti ning näiteks
hollandlastel oli 44 meeskonna liiget
Eesti 14 vastu. Berliini Tähesõidu
võitjaks kuulutati Eesti
mootorrattaesindus, mida juhtis Harry
Pärkma. Võib julgelt väita, et tegemist
oli esimese eredama sündmusega Eesti
motomatkamise ajaloos.
Järgnevatel aastatel toimusid Tähesõidud veel
Pariisi, Prahasse ja Zürichisse, kuid eestlaste
osavõtt nendest pole teada. Sõda katkestas
Tähesõidud kuni aastani 1950. Siis traditsioon
taastati ning nimi muudeti FIM Rallyks ning
motomatkaolümpiat hakkas korraldama
Rahvusvahelise Mootorrattaspordi
Föderatsiooni (FIM) Mototurismikomisjon.
Nõukogude perioodil osalesid eestlased FIM
Rallydel NSVL esinduses aastatel 1963-1968.
Osa võtsid just Eesti naismotosportlased, kes
andsid esindusele palju lisapunkte. Tsikliteks olid
Kovrovetšid. Kunagiste osavõtjate sõnul oli uute
ja ettevalmistamata tsiklitega palju probleeme

kohalesõidul. NSVL esindust saatis aga õnneks
saatebuss-töökoda. Ka piiritaha saamine
üleüldse selgus alles viimasel hetkel, sest rallid
toimusid ju lääneriikides.
1967. aasta FIM Rally toimus Moskvas.
Korraldav riik vaid korraldab ning esindusena ei
osale. Pärast Moskvat tegi FIM otsuse, et riigis,
kus piiratakse liikumist, seda üritust enam ei
korraldata.

1968. aastal toimus FIM Rally Itaalias.
Esmakordselt õnnestus NSVL esinduses kaasa
lüüa ka tõelistel motomatkajatel Kalev Kaseojal
ja Enn Saikil. Lisaks loomulikult Eesti
naismotosportlased. Siis sõideti juba esimeste
Voshodi mudelitega. Ülejäänud esindus liikus
korvi-Uralitega. Kuna Enn Saik töötas
Autoinspektsioonis tehnikaspetsina, kandis ta ka
paguneid. Seoses sellega pandi ta vastutama
eestlaste eest. Juhtus aga see, mida ei oodatud:
mootorisportlane Hille Sarapuu hüppas Viinis
ära, kuid õnneks ei palunud ta poliitilist
varjupaika. Enn meenutas, et toonase
siseministri vaibal tuli tal siiski käia ning seoses
sellega lõpetati eestlaste osalus FIM Rallydel 20.
aastaks.
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Eestlased taas Rallydele!
1980ndatel tekkisid motomatkajatel kontaktid
Soome motomatkajatega, tänu kellele saadi taas
aimu maailma motoelust ja ka FIM Rallydest.
1988. aastal õnnestus võita paberisõda ning
allakirjutanu ja Aadu Luuk olid kutsutud
külalistena FIM Rallyle Soomes Kuopios. Eesti
ei olnud veel taastanud oma liikmelisust FIM
organisatsioonis, kuid peatselt vabaneva rahva
staatuses olime loomulikult tähelepanu
keskpunktis. Meie tsikliteks olid matkavarustuses
Jawa 350 (mudel 634). Lipumastist tõmmati
maha punalipp ning asendati see sini-mustvalgega. Taas esindasime Eestit
motomatkaolümpial oma lipu all!
1990ndail lagunes nõukaaegne auto-mototurismi
organisatsioon ning taastati Eesti liikmelisus
FIM-is. Loodi ka iseseisev Eesti Motomatkajate
Klubi (EMMK), mille asutajaks oli Igor Ellisson.
Läbi Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni
saab EMMK taas täieõiguslikuna osaleda FIM
Rallydel.
Täieõiguslikult osalesid EMMK motomatkajad
FIM Rallyl Tšehhimaal 1994. aastal. Nüüdseks
on eestlased osalenud iseseisva riigina kokku 21
Tähesõidul.
1999. aastal tekkis idee korraldada FIM Rally ka
Eestis. Selleks loodi eraldi organisatsioon Jõgeva
MC ning kogu projekti juhtis Igor Ellisson.
Aastal 2001 korraldati Põltsamaal FIM
Motocamp ja 2005. aastal FIM Rally Tartus.
Tartu FIM Rally korraldust hinnati FIM
Turismikomisjonis väga kõrgeks. Jõgeva MC
jätkas aga omaette klubina ning korraldab nüüd
Eesti suurimat rahvusvahelist motokokkutulekut
Jõgevatreff.
Mis FIM Rallyl toimub?
Kogu FIM Rallyl toimuv on reeglitega kindlalt
paika pandud. Elatakse kas põhiplatsil telkides
või lähiümbruse majutuskohtades. Telklaagri alal
toimuvad loomulikult kõik kultuuriprogrammid
ning ava- ja lõputseremooniad, samuti
toitlustamine. Esimesel päeval toimub lähiasulas
lk. 26

pidulik saabumine iga riigi esindusele,
mängitakse riigihümne. Seejärel pargitakse kõik
rattad nn „kinnisesse parki“, mis fikseerib
faktilised kokkutulekul osalejad riikide kaupa.
Teisel päeval toimub traditsiooniliselt
bussiekskursioon, mille käigus viiakse osalejad
lähedal asuvaid vaatamisväärsuseid vaatama.
Õhtul oli laagri suurtelgis riikide suurimate
motoklubide autasustamine ja
kultuuriprogramm.
Kolmandal päeval toimub nii-öelda rahvaste
paraad, kus kõikide riikide esindused sõidavad
ühise kolonnina suurimasse lähilinna ning tsiklid
reastatakse linna keskplatsile rahvale
vaatamiseks. Õhtul toimub pidulik õhtusöök,
autasustamine ning lõputseremoonia laagri
suurtelgis. Autasusid jagatakse 17 kategoorias.
Iga
kategooria võitja saab eriauhinna
ning
enim koondpunkte saanud riik
kuulutatakse üldvõitjaks. Õhtu
lõpetuseks antakse järgmisele
korraldajamaale üle
sümboolne tõrvik.
Urmas Kauniste
EMMK, FIM Meritum
Kuldmärk
FIM Meritum märgid on saanud järgmised
motomatkajad:
FIM Meritum Pronksmärk, 5 rallit: Igor
Ellisson (Jõgeva MC), Alo Tedre (Jõgeva
MC), Kalle Kindel (EMMK), Riho Tarbe
(EMMK), Arvo Jürisoo (EMMK)
FIM Meritum Pronksmärk Kaassõitjale :
Olga Kulikovski (EMMK)
FIM Meritum Hõbemärk, 10 rallit: Rainer
Veemaa (EMMK)
FIM Meritum Kuldmärk, 15 rallit : Olev
Soome (EMMK), Jevgeni Kulikovski
(EMMK), Urmas Kauniste (EMMK)
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Minu elamus

FIM Rallyl osalemisest
Klubi auliige Märt rääkis juba mõnda aega
eestlaste üliedukast osavõtust ja võidust
esimesel FIM Rallyl Berliinis 1936. aastal.
Edasi tuli välja idee panna kokku esindus
Unic-Moto liikmetest ja korrata 80 aastat
hiljem toonast üritust. Sel aastal oli ralli
sihtkohaks Liptovski Mikulaš Slovakkias.

Kuna läbi aastate on Eestist FIM Rallydel
osalenud Eesti Motomatkajate Klubi (EMMK),
oli igati mõistlik teha see sõit läbi koos nendega.
Suhtumine meie osalemisse oli ülimalt soosiv,
heatahtlik ja abivalmis. Eriti elas kaasa ja abistas
organiseerimisel legendaarne motomatkamees
Urmas Kauniste. Suur tänu talle!
Kuulutasime siis idee klubis välja. Huvi asja
vastu ületas ootused. Osalejaid lõpuks kokku üle
kolmkümne inimese, tsikleid 19. Muidugi lisaks
ka veel EMMK inimesed. Teekonna
planeerisime eraldi EMMK osalejatest.
Arusaadavatel põhjustel oleme tänapäevastest
sõiduriistadest oluliselt aeglasemad. Päris
suureks pähkliks osutus ööbimispaikade
leidmine – seltskond küllaltki suur ja jaanipäeva
paiku ringirändajaid palju. Hotellid suhteliselt
koormatud. Asja lahendas edukalt Ants
Tuuleveski Solar Reisidest, kes meid ka varem
korduvalt aidanud. Ka Antsule suured tänud!
Nüüd siis sõidust
Algas see sajuga, mida saime tunda Pärnuni.
Esimene ehmatus Märjamaa tanklas, kus pidime
kokkuleppekohaselt kohtuma Urmase, Reinu ja
Andrusega. Ka Maarek saateautoga pidi meiega
seal põkkuma. Olime parasjagu Andrusega
jõudnud kohvigi ära rüübata, kui taskus hakkas
piiksuma telefon. Helistajaks Maarek, kes andis
teada, et nemad koos Urmase ja Reinuga veel

Bensiin otsas
Tallinnas ja panevad Urmase Harley esimese
ratta kodaraid sisse. Nimelt olid Harleyl vahetult
enne väljasõitu esimest rehvi sirgemaks rihtides
kuus kodarat koos niplitega otsustanud pöiast
läbi tulla. Seega umbes tunnike taastamistööd.
Panime siis Andrusega Pärnu poole ajama.
Loogika selles, et Iklas ootab Rene. Urmas aga
oma 1,2-liitrise Harleyga ning Rein oma 95.
aasta Hondaga on meist oluliselt kiiremad. Küll
jõuavad järele. Järgmine plaanitud kohtumispaik
Iklas.
Elu aga tõi plaanitusse järjekordse korrektiivi.
Nimelt paar kilomeetrit pärast Võiste tanklat
lõppes minu Zündappis kütus. Teadsin küll, et
kütus otsakorral. Pärast Pärnut lülitasin kraani
reservi peale, kuid mida ei teadnud, palju see
sõiduriist reserviga sõidab. Esimene kord selline
juhus äsja valmisehitatud rattaga. Arvasin, et
veab ikka Häädemeeste tanklani välja, aga võta
näpust… Õnneks olime koos Andrusega ning
tema Arielis kütust oli. Kättesaamine aga
keeruline – tal ju paagist karburaatorisse mitte
kummivooliku vaid vasktoruga, mille
lahtiühendamine omaette ooper. Pidasime siis
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rohkem meie sõiduriistad kui promillid. Siis Riia.
Otsustasime, et põrutame otse läbi linna Jurmala
teele välja. Liiklus linnas erakordselt hõre, ilmselt
puhkas enamik autosõitjaid jaanilaupäeva
väsimust välja. Siis järgmine vahejuhtum – juba
tükil ajal ei paistnud enam peeglist Urmast,
Reinu ja Maarekut ka. Ootasime…

Nööri otsas
lihtsamaks lahenduseks võimalust, et Andrus
põrutab see paar kilomeetrit tagasi tanklasse ja
toob kütust. Kohe uus probleem, et mille sees
tuua? Lahendus lihtne – jõime Andruse
kaljapudeli tühjaks. Nali sellega aga ei lõppenud,
nimelt kaotas Andrus tanklast tulles pakiraamilt
pudeli koos kütusega ära. Läks uuesti tagasi,
otsima.
Vahepeal aga jõudis meile järele Rene oma
militaar KMZ-ga. Sõjamasinal aga arvestatud
igasugu lahingus ette tulla võivate jamadega,
sealhulgas ka kütuse lõppemise võimalusega.
Niisiis, minu paagis leidis kasutuse viis liitrit
Rene reservkanistris kaasasõitvat
militaarotstarbelist bensiini. Kui Andrus
vahepeal ülesleitud bensiinipudeliga kohale
jõudis, olime juba kõik sõiduvalmis. Nüüd siis
jätkasime, nüüd juba triona. Üldiselt läks sõit
Iklani tõrgeteta, kui arvata välja väike
militaarmasina kütusekraani puhastus.
Ees veel uuemad seiklused
Meie edumaa Urmase, Reinu ja Maareku ees on
kahanenud nullini. Kohale jõudsime praktiliselt
korraga. Ikla ilus ja mõnus koht väikeseks eineks
ning siis juba „padavai“ edasi Lätti. Tegelikult
sõita veel päris palju – õhtuks vaja olla juba
öömajal Leedus. Esialgu sujus kõik kenasti, nüüd
juba viiekesi reas. Lisaks Maarek bussi ja käruga
ankrumeheks. Enne Riiat tegi politsei veel
alkoholikontrolli. Tundus, et neid huvitasid
lk. 28

Natukese aja pärast telefon jälle piuksumas ning
info – Harley võttis mõneks ajaks sisse koha
saateauto haagises. Läks plokikaane tihend.
Midagi, leppisime et kohtume siis Riia ja Jurmala
vahel Riia poolt vaadates kolmanda või neljanda
viadukti juures. Nii sündis. Edasi juba, et
võimalikult vältida suuri teid, suund Jelgava
peale ja sealt päeva lõpuks Joniškisse, Leetu.
Saatusel aga veel üks vingerbuss varuks – 6 km
enne ööbimiskohta jõudmist hakkas minu
Zündappi mootor tegema sellist häält, nagu
oleks keegi seal sees iga taktitiiruga kõpsanud ka
haamriga lisa. Kuna kolks hirmuäratavalt tugev,
siis abiks jälle sõjatehnika – Rene KMZ vedas
Zündappi kenasti hotelli õuele.
Olimegi ühed viimastest saabujatest, kõik juba
õllepurkidega ametis. Natuke piinlik värk küll
esimest õhtut lõpetada nööri otsas, aga saatuse
käest ei pääse. Tegime siis kõigepealt naabruses
asuvas baaris kerge õhtusöögi ja seejärel asusime
Andrusega diagnoosima Zündappi mootorit.
Tulemus – plokkratta kaasavedajal nukid maas ja
selge oli, et seda sõiduriista koha peal korda teha
ei õnnestu.
Esimene plaan oli, et Zündapp saateauto
kärusse ja sõit jätkub Andruse lahkel loal tema
Harleyga. Isegi proovi tegin õue peal ära – igati
tasemel sõiduriist. Siis aga hakkas miski hinge
närima – peaks nagu ikka kuidagi selle sõidu
kaasa tegema mitte tänapäevase, vaid
uunikuklassi arvatud sõidukiga. Lisaks, panen
juba esimese päeva õhtul ühe saatemasina
haagise Zündappi täis, mis sel juhul tuleb
kõigepealt vedada Leedust Slovakkiasse ning
seejärel sealt uuesti koju. Ja mis siis saab, kui
mõnel veel haagist vaja, ikkagi tegu eakate
sõiduriistaga? Hiljem selgus, et oligi vaja. Kodus
aga seisab töökorras külgkorviga IŽ Planeta.
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Kiire rattavahetus ja uuesti teele!
Hommikuks oli otsus langetatud – Zündapp
tagasi koju, sealt IŽ kärusse ja teistele järele.
Otsus oli muidugi kõvasti mõjutatud ka Gerli
ja Priidu poolt ning kõige enam Maareku
optimismist, et mida asja, käime kähku kodus
ära. Käisimegi – veidi üle 20 tunni sõidulõbu
ning järgmisel hommikul kell kuus olime
ülejäänud seltskonnaga jälle koos. Lisaks
saatebussi käru kenasti tühi. Üksiti sai toodud
ka Urmasele mõned varuosad ja Reinule uued
saapad järele. Tegelikult, kui öelda, siis Maarek
sai selle käiguga küll kõva vati. Suured tänud
talle.
Edasi kulges sõit ilma eriliste vahejuhtumiteta.
Vahepeal läks ilm väga soojaks. Temperatuur
tõusis üle 30°C ning tekkisid isegi probleemid
seoses jahutuse ja bensiini kiire aurustumisega.
Mitmel korral oli nii, et läksid tankima ning
pärast oli probleeme käivitamisega ja seda
põhjusel, et ujukiruum jõudis vahepeal
bensiinist tühjaks aurata. Omaette teema oli
ülesõit Kõrg-Tatratest. Eks see IŽ Planeta jää
kahte inimest ja külgkorvi vedades pikkadel
tõusudel, kuuma ilma ja eriti tugeva
vastutuulega ikka lahjaks. Ühel tõusul lasin kord
isegi mootori kinni. Õnneks ilma tõsisemate
tagajärgedeta. Tehnilisi probleeme oli ühel kui
teisel veel, kuid midagi eriti tõsist ei juhtunud ja
need said kõik lahendatud.
Viimane ööbimispaik, sadakond kilomeetrit,
tipnes elamusliku õhtusöögiga ning

hommikupoolikune parvematk pani i-le
teekonna osas täpi peale. Pärastlõunaks
jõudsime kõik kenasti kohale. Omaette elamus
oli muidugi Rahvaste Paraad. Värvi lisasid

kohapealsed ekskursioonid, üldine melu ja
loomulikult, mis peamine – mõnus
reisiseltskond.
Avo Kompus
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Võru Moto 2016 tõi kaasa
rekordarvu osalejaid
Kui perega reede lõunal
Haanjamehe tallu jõudsime, oli
seal veel vaikus, rahu ja
linnulaul. Koha valikul oli
eesmärgiks, et see
iseloomustaks Lõuna-Eestit:
metsad, mäed, kruusateed ja
taluhooned. Seljataha oli
jäänud palju eeltööd koos
abilistega. Äkitselt lõhestas
vaikuse ühe Iž-56 plärin. Üle künka lähenes
Silver Tigane, kes oli siiski enne meid kohale
jõudnud. Ja mõned tunnid hiljem oli metsavahe
täis saginat, tsiklite podinat ja bensiini-õli vingu.
Nii algas Võru Moto 2016.
Külalisi saabus lisaks Eestile Soomest, Lätist,
Leedust, Poolast - kokku 186 osalejat. Leedukad
ja poolakad olid meie üritusest kuulnud nende
laatadel käinud unicmotolaste käest ning
otsustasid tulla oma silmaga seda ilmaimet
kaema. Kui leedukad laadisid oma rattad maha
kärult, siis kolm poolakat tulid kohale kahe
külgkorviga – kaks mees, kellest ühel oli tütar
tõlgiks kaasas. Sai nendega siis suhelda nii vene
kui ka inglise keeles. Loomulikult polnud nad
ette registreerunud ja tekitasid suurt elevust.

Kohale tulnuid kostitati tõelise metsakohinaga
ning esimesel õhtul vaadati üheskoos FIM Rally
pilte ning muljetati motomatkamise teemadel.
Laupäeva hommikul peale traditsioonilist
lipuheiskamist, Unic-Moto presidendi Reigo
Vilu avakõne ja kogu selle rahva fotografeerimist
täitus kogu plats sinise vinguga – kõik 106
mootorratast hakkasid liikuma. Suuna näitas
kätte kolonnile kohalik rajameister võroke
Kaido Kaas.
Esimene peatus oli Rõuge muuseumis ehk
Ööbikuoru hüdrotöökoda-muuseumis. Seal
käivitati meie jaoks enam kui saja-aastased vee
jõul töötavad metalli tööpingid ja generaator.
Lisaks on muuseumi teisel korrusel väljapanek
vanadest majapidamistarvetest Rõuge
kihelkonnas ning ajalugu käsitlevate fotode,
ajalehtede ja materjalide koopiad.
Kui vesi kinni keerati, ootas meid juba Võru linn
ja kohalik koordinaator Anu Koop
folkloorifestivalile. Seni kuni Kaitseliidu suppikooki sõime, uudistas linnarahvas meie
vanatehnikat. Ühel hetkel olid kõigil
tsiklisõitjatel küürud seljas ja gaas põhjas, kimati
Vastseliina poole teele. Linnuses sai kaeda
muuseumi, varemeid ja kaasaegset klaasikunsti.
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Sealt edasi viis meid tee korralike
mägede ja kurvidega SuureleMunamäele, kust oli meile eraldatud
eriluba – tohtisime sõita tsiklitega mäe
otsa vaatetornini. Eesti kõrgeimas
punktis saime tõelise elamuse sinna üles
sõites ja veel suurema alla veeredes. Nii
mõnigi rauast rauk sai sellise hoo,
millega ta ei olnud veel varem sõitnud.
Väikesel vahemaandumisel külastasime
Haanja mootorrattamuuseumi. Sääl olli
kaeda katel kõrrõsel erineva kubatuuriga
kaherattalisi.
Kui viimased ringreisilt tagasi jõudsid,
toimus Haanjamehe talus võistlussõit.
Soovijad said võimalikult täpselt ühe
ajaga kaks ringi sõita Karl Rinaldo
auhindadele. Pärast korralikku kõhutäit
tegi bänd Rockhound esimese seti. Õhtu
pidulikuma hetke avas Unic-Moto
president Reigo Vilu, jagati auhindu ja
peeti tänukõnesid erinevates keeltes.
Õhtu veeres hommikusse lõputute
tsiklijuttude ja meie oma kitarriduo –
Urmas Teearu ja Jaanus Neemsalu – saatel.
Pühapäeva hommik algas rahulikult. Vaikselt
langes ka lipp noorema osaleja käe läbi. Nii
lõppes Võru Moto ja algas kodutee. Kui õhk
jälle läbipaistvaks muutus ja linnud laulma

hakkasid, märkasin veel taluõuel poolakaid, kes
ei tahtnudki koju minna, vaid jätkasid Eestimaa
avastamist. Üks tsikkelgi oli jupsima hakanud
ning laiali võetud.
Heiki Vint,
Lõuna regiooni volinik
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Tekkis vaidlus, kas lahket kinkijat, Volmari komandanti, otsekoheselt Eesti Vabariigi nimel tänada või
teist rongi veel nõuda. Viimane mõte oli ahvatlevam j a
sellepärast asuti sellega Volmari „seltsimehe" jutule.
Jälle helises telefon.
Volmari seltsimees kuulab jutu ä r a ja kinnitab kõikide pühade nimel, et Volmaris enam ühtegi rongi ei
ole. Kõik olevat välja saadetud põgenejate veoks.

Võru-Moto 2016 tulemused

„Või nii," lausub nüüd kapten Feofanov. „Lugu on
siis sellane, et ma sind rongi j a su lolluse p ä r a s t
tänama pean. Rong on päris õigetesse kätesse sattunud, sest Eesti Vabariigil on vedureid ja vaguneid
hädasti tarvis. Vaadake aga, et nüüd Volmarist minema saate, sest istume terve polguga rongile ja kihutame sinna, et igat komissari ja kommunisti oksa tõmmata, kes veel pole teel Venemaa poole. Head nägemist!"

Restaureerimiskonkurss, enne 1945. aastat valminud rattad:
1. Ariel NG – Andrus Lüüding
2. Zündapp KS600 – Avo Kompus
Volmari seltsimees seda hiiobisõnumit kuuldes
osanud muud ütelda kui: ,,No-noh . . . no-noh!"
3. TIZ AM-600 – Anatoli Metus

ei

Polku meil Volmarisse saata polnud, kuid soomusrongi dessantkomando lipnik P e 1 b e r g'i juhatusel
asus tõesti samal rongil teele Volmari poole.

Restaureerimiskonkurss, pärast 1945. aastat valminud rattad:
Selle ja paljude teistegi kangelastegude
päras t
1. Jawa 353 – Arno Jõemaa
Vabadussõjas on Vanapagan
Autotangi
rügemendi
poolt alles hoitud Vabadussõja Muuseumi asetamiseks.
2. EMW 350 – Toivo Krum
3. IZ 350 – Rimantas Ḉygas
Säilinud rattad:
Iz Planeta Sport – Aivar Palk
Iz Planeta Sport – Edgar Aadusoo
Iz Planeta Sport – Teino Paukku
Iz Planeta Sport – Ermo Vihtre
Vanim osaleja Lembit Arunurm, 85-aastane
Noorim osaleja Henry Jõemaa, 6-kuune
Viktoriin
1. Kased 12 punkti
2. Nurgatagused 10 punkti
3. Motoklubi Viimane Võimalus 9,5 punkti
Rinaldo sõit:
1. Raivo Leisner 0,05 sek
2. Tiit Muru 0,4 sek
3. Marianne Polski 0,57 sek
Eriauhinnad:
Zündapp K800 Jaan Sild – kõige punasem tsikkel
Sarolea „Saara-Lea“ – Margus Karu uus pruut
PAV haagis – Aivar Michelson
Värskelt restaureeritud rattad:
Zündapp KS600 – Aivar Pedaja
BMW R35 – Henn Pedak
Jawa 360 – Arne Öövel
CZ 175/450 – Marianne Polski
EMW 350 – Toivo Krum
Vjatka VP150 – Peeter Nõges
Jawa 555 – Helina Metus
NSU 251 OSL – Siim Soomägi
lk. 32
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Uus õhuhiig

AK. SAMA AL
„LZ-129" e
tud korrapäras
Lõuna-Ameerik
„LZ-129" o
sast Graf Zepp
likum. „LZ-129
4400 h.-j., s.
„LZ-128".

Kiirust aren
past Lõuna-Am
Õlipaagid mahu
ajaks.
Reisijateruu
kolm korda su
sõitudeks see õ
reisijat. Trans
on 50 reisijat
Kõik mööbe
Huvitava uuen
ruum ja suitse
oli senini õhul
Käesoleval a j a
lähedal lõpetam
280 m pikk, 60
ehitustele õhul
v a a t a m a t a ilm

Monte C

] y j AAILMA a
kuulub ka
sõit. Viimane
Käesoleva a
teatavasti j ä r j e
kuuldub Monte
Club, kes oli M
buvat edaspid
põhjustel.

Ka Trip

Viimasel au
saavutasid Sak
V l- z i, kes ju
Auto-Union
sõ
Varzi võitis a j
Stuck (Auto-U
(Mercedes-Benz)
des-Benz).

Võru-Moto 2016 piltides
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Unicmotolased Nõmme Roheliste
Väravate Tänaval, mai 2016
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Tutvustame uut vanatehnikasündmust
23. juuli 2016 leidis aset esmakordselt üritus
Motonostalgia. Toimumiskohaks Laitse
Rally Park, mis on motosõprade hea
ajaviitekeskus rallikrossi-, kardi- ja
automudelismi offroad-rajaga ning laste
liikluslinnaku ja mängudemajaga.

Motonostalgia laadse ürituse mõtet olin oma
peas kandnud mitmeid aastaid. Ise olen
tegelenud vanade mootorratastega 20 aastat.
Põhiliselt kõikvõimalike NSVL mootorataste
ning nende varuosade müümisega. Nende
aastatega on kogunenud suur hulk oma ala
harrastajatest sõpru, tuttavaid Eestist kui ka
paljudest teistest riikidest. Motonostalgia on üks
selline üritus, kuhu saab kõik need huvilised
kord aastas kokku kutsuda. Laitse Rally Park
omakorda oma võimalustega annab antud
kokkutulekule täiesti uue tähenduse. Tegu on
kogupereüritusega, kuhu võivad tulla ka
motondusest mitte väga huvitatud inimesed.
Mitmekesise tegevuskavaga ei jäta kedagi
igavusse. Omasuguste jaoks aga tegu tõelise
paradiisiga.
Seekord tuli kokku 200 vanaaegset mootorratast
koos 1300 külastajaga. Mootorrattaomanikel oli
ainulaadne võimalus tasuta osa võtta
võidusõidust, mis toimus 2400 meetri pikkusel
asfalt/kruus pinnakattega paarisrajal. Lisaks
pakkusid rajal vaatemängu veoautokrossi
GAZ51 ja krokodillibagi ning toimusid mitmed
muud demosõidud. Laitse Rally Park ajas oma
automuuseumist välja 1924. aasta Ford T,
millega tehti lustisõitu.
Võidusõit toimus 40 võistlejaga, jaotatuna
seitsmesse võistlusklassi:
1 KLASS – Mopeedid; 2 KLASS – Soolorattad
kuni 200cm3; 3 KLASS – Soolorattad 350+cm3;
4 KLASS – Standard külgkorviga rattad
350+cm3; 5 KLASS – Soolo sportrattad; 6
KLASS Standart külgkorviga rattad 650-750cm3

ja 7 KLASS – Külgkorviga sportrattad
650-750cm3

Iga klassi võitja pääses edasi finaali, mis seisnes
viguriautoga vigursõidus. Seekordne vigur oli
vastassuunas keerav rool – keerad rooli
paremale, auto läheb vasakule.
Unic-Moto klubilistest, koos ringiaegadega, olid
võistlustules:
Reigo Vilu, Jawa 354/04, 344cm3 – 3:04.19
Urmas Teearu, Harley-Davidson 32V,
1200cm3 – 3:13.03
Viljo Greim, IMZ M-72 746cm3 – 3:17.81
Heiki Vint, Jawa 350, 350cm3 – 3:23.30
Aare Lehtmets, Iz49K, 350cm3 – 3:25.53
Tiit Kullik, BMW R2, 198cm3 - katkestas
stardis, rehv puruks
Aivar Tiik, Gnome Rhone AX2, 804cm3 –
seekord hoidis enda ja ratta tervist
MOTONOSTALGIA KLASSIDE PARIMAD
RAJAL:
Klass 1 – Mopeedid
ERNST-NEERO NÄLK (12), Delta RMR
24, 49 cm3, NSVL 1989
Klass 2 – Soolorattad kuni 200 cm3
HEINO KORB (38), K55, 125cm3, NSVL
1956
Klass 3 – Soolorattad 350+ cm3
ERKKI JOON (29), IZ 56, 350 cm3, NSVL
1961
Klass 4 – Külgkorviga standard 350+ cm3
REIGO VILU (34), Jawa 354/04, 344 cm3,
Tšehhi 1958
Klass 5 – Soolo sportrattad
JAANUS LÜÜDING (42), CZ 981.5,
380cm3, Tśehhi 1974
Klass 6 – Külgkorviga standard 650-750cm3
LEAR SAMOILOV (37), K-750M, 750cm3,
Ukraina 1970
Klass 7 – Külgkorviga sportrattad 650cm3
KRISTJAN LOMP (31), Ural Kross,
650cm3, NSVL 1986
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Ja peale autoga takistussõitu kujunes auhinnaline
esiseitsmik selliseks:
I
koht
II
koht
III
koht
IV
koht
V
koht
VI
koht
Nälki isa)
VII
koht
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ERKKI JOON
JAANUS LÜÜDING
LEAR SAMOILOV
REIGO VILU
KRISTJAN LOMP
ENDEL NÄLK (Ernst-Neero

Järgmine Motonostagia toimub 22.07.2017.
Viimane aeg oma rattad kuuridest
magamistuppa veeretada, et õigeks ajaks
mootorid tiksuks ja rattad veereks!
Marko Pettai,
Motonostalgia korraldaja

HEINO KORB
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Indianide kokkutulek Saksamaal
Vaevalt, et kunagi Westvaali
hertsogkonna maavaldajateks olnud
peapiiskopid oleks arvanud, et sellesse
Saksamaa kaunimasse paika sajandeid
hiljem koguneb mitusada Indiani
mootorratast, mille ainus mõte
tänapäeval on konventeerida bensiin
müraks. Selle aasta Rahvusvaheline
Indian Rally toimus Saksamaal
Nordrhein-Westfahleni liidumaal
Markischeri kreisis (meie mõistes on kreis
vald, Westfahlenis on see maapiirkond, mis
allub suuremale linnale) KierspeRöhnsahli linnakeses, õieti selle külje all.

Dispatch Tow`d rivis,
mõned neist ka müügiks
Eestlaste motikad
laagripaigas

Ralli toimumise aeg oli 28. kuni 31. juuli, nagu
ikka juuli viimasel nädalavahetusel. Piirkond,
kus ralli toimus, oli tõesti looduslikult väga
kaunis, Sauerland. Tegemist on mägise
piirkonnaga, kõrgeim mäetipp seal on
Langenbergi mägi 843 m. Orgudes on väga
palju paisjärvi, üles on paisutatud Reini
lisajõed. Järved, mäed ja mets meelitavad
kohale turiste. Sealkandis asub ka üks sakslaste
loodusimesid, Eggegebirge (Externsteine), mis
asub Teutoburger Wald`i looduskaitsealal.

Tegemist on liivakivi kaljudega, mille lihvisid
maapinnast välja jääaja sulamisveed. Hiljem on
kaljudesse uuristatud koobastes peavarju leidnud
nii koopainimesed kui ka mungad.

Eggegebirge - saksa loodusime

Aga rallist ka. Sakslaste korraldatud rallile
registreerus 553 osavõtjat (Eestist oli 6
osavõtjat) ja 340 mootorrattal (Eestist 3),
millest 270 olid Indianid. Tegemist oli osavõtjate
arvu poolest seni suurima Indian Rallyga.
Programmis oli kaks ringsõitu, reedel vaba
graafiku alusel ja laupäeval pisut
organiseeritumalt. Laupäevane sõit oli plaani
järgi 80 km, aga ilmataadi vesistamise tõttu
piirdus retk 40 kilomeetriga. Laupäevane
ringsõit oli korraldajate planeeritud mööda
kurvilisi ja kitsaid külateid. Vaatamata sellele, et
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eksimise võimalus oli suur, õnnestus
allakirjutanul marsruut läbida esimest korda
eksimusteta.

Omanikule on see Scout 101 (1929)
igapäevaseks sõiduvahendiks
Kui pole paremat masinat,
kõlbab ka Boss Hoss

Marsruut kulges mööda mägist ja metsast ala
ilusate linnade ja külakeskuste vahel, läbides
kohati taluõuesid, kus mängisid tõmmud
tumedapäised saksa lapsed. Teekonna
pikkuseks oli juhendis märgitud 200 km,
tegelikkuses oli see aga veidi lühem. Indiani
rallidel on saanud tavaks, et laupäevaste
väljasõitude ajal ilm soosib sõitjaid, nii oli ka sel
korral. Laagris oli uudistamist omajagu, ikkagi
270 Indiani ja kellel Indiani polnud käepärast,
tuli kasvõi Boss Hoss`iga. Õhtuti hoidis
meeleolu üleval elav muusika, seda nii
tsiklikorvis tegutsevalt ühemehe bändilt kui
suuremalt rokiansamblilt.
Järgmisel aastal kogunevad Indianid Rootsis
Baldersnäs 28.-30. juulini.
Aivo Mündel
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Kuimetsa Vanatehnika Päev ehk
presidendi Jawa sissesõit
Suvisest Unic-Moto kokkutulekust
Võrumaal oli möödas juba kuu ning see
koht, kus inimesel kaotab keha oma
olemuse ja jalad oma tähenduse, igatses
tungivalt tsikli sadula järele.

Läksingi Reigo juurde ja küsisin, et kas me see
aasta Järva-Jaani killavoorile ka sõidame. Tema
vastas, et eks seal ole käidud küll ning tegi
ettepaneku sõita Kuimetsa Vanatehnika
Päevale ja ühes sellega teha ka sissesõit tema
järjekordselt valminud Jawa 250-le. Olin selle
ürituse külastamisega täitsa nõus ning kokku
sai lepitud stardi kuupäev ja kellaaeg. Veel
leppisime kokku ilmataadiga, et kui sajab, siis
palju korraga ja vähest aega, mitte ei tilguta
nagu vanamees, kellel Prostamol Uno võtmata
jäänud.
Oligi käes meie stardipäeva hommik. Varustus
sai üle kontrollitud ja korralikult kinnitatud,
sest seekord meil saateautot ei olnud ja mõlemad
olime sooloratastega. Sõitu alustasime tasa ja
targu, sest Reigol oli tegemist siiski „uue
vanatehnikaga“, millega peab hoolikalt ümber
käima. Pärast mõnekümnekilomeetrist sõitu
otsustas Reigo tsikkel esimest korda „kokku
joosta“ ja olgu kohe ette öeldud, et seda tegi ta
kogu reisi vältel oma seitse-kaheksa korda. Pluss
veel need korrad, kui mootor käivitamisel
tagurpidi käima läks. Kahetaktilise mehed
teavad, mida see tähendab, ja kes aru ei saanud,
küsivad üksikasju klubi presidendi käest.

vanaautode klubid, motoklubid, krossi- ja
ringrajamehed ning teised karvased ja sulelised,
keda võis ükskõik mis klassi liigitada. Olles ise
omal ajal tegelenud nii motokrossi kui
motoringrajaga, kohtasin seal palju vanu
tuttavaid, kellega koos omal ajal neid alasid
harrastasime. Eriti meeldis mulle veteranide
motokross, kus osalejad olid mitmest rahvusest

ja vanusest. Oli isegi üks külgkorvi ekipaaž, kus
lenksus oli vanaisa ja korvis pojapoeg. Nostalgiat
pakkus ka veel pisike näitus nõukogude
aegsetest krossi- ja ringrajamootorratastest.
Väga meeldis ka paraadsõit, mis kulges mööda
kohalike külateid ja asulaid ning oli umbes 14
km pikk. Selleks ajaks oli ilm juba päris ilus ja
rahvast oli tee äärde tulnud väga palju meid
vaatama ja meile lehvitama.

Pärast pisikest pausi ja karburaatori
reguleerimist lõime tsiklid käima ning sõitsime
edasi Kuimetsa poole, kuhu jõudsime ilma
suuremate viperusteta kokkulepitud ajaks.
Kui check-in oli tehtud ja tsiklid ritta seatud,
alustasime ürituse tutvumisega. Esindatud olid
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Mõeldud-tehtud. Kuna mööda suurt trassi
me sõita ei tahtnud, sest olime aeglase
sõiduga, siis valisime marsruudiks
kõrvalteed. Tee peal külastasime ka Väätsal
asuvat jalgrattamuuseumi. Sinna sattusime
just sel ajal, kui toimus muuseumi tutvustus
giidi saatel. Soovitus kõigile, kel huvi
vanatehnika ja jalgrataste vastu, seda
muuseumi külastada.
Teele järgmise vanatehnikasündmuse poole
Kui paraadsõit läbi, oli korraldajatel rahvale
varuks veel ansambli Metsatöll kontsert. Kuna
kontserdi alguseni oli aega paar tundi,
kasutasime seda aega suhtlemiseks oma vanade

tuttavate ja klubikaaslastega, keda oli sinna päris
palju kokku tulnud. Vahepalana suutis üks
rattahuviline presidendi uue Jawa peegli ära
murda, mille nad siis Gerliga kahepeale
puupulkadest ja teibist lahase abil tagasi
installeerisid. Pahandusega hakkama saanud
mees tõi aga Reigole 30 eurot ja vabandusi jagus
ette ja taha. Kuna ma suur Metsatöllu fänn ei ole
ja ilm oli lausa palavaks läinud, otsustasime edasi
sõita Melliste poole, kus järgmisel päeval toimus
traditsiooniline vanatehnikalaat.

Jätkasime oma teekonda mööda kõrvalteid
vahepeal Reigo tsiklit jahutades ja rattaid
tankides ning õhtuhämaruses jõudsime
sihtkohta. Panime kohe telgi üles, et mitte päris
pimeda peale jääda ja liitusime nende
unicmotolastega, kes olid enne meid kohale
jõudnud. Kuna neil juba grill töötas, küpsetasid
nad meile ka õhtusööki. Mõnusas seltskonnas ja
meeldivate inimestega juttu ajades kulus aeg
märkamatult ning varsti oli käes aeg magama
heita.
Hommikul ärgates vaatasime, et ilmataadil olid
tabletid võtmata jäänud, sest kogu aeg tilgutas.
Pakkisime kiiresti laagri kokku ning sukeldusime
laadamöllu. Kauplejaid oli ja ostjaid ka jagus.
Meilgi läks mõne asjaga kaubaks.
Ja varsti oligi aeg käes hakata kodu poole sõitma.
Sinna oli umbes 160 km. Marsruudiks valisime
taas kõrvalteed, et rahulikult kulgeda. Sõitsime
sellised teid, mida me kunagi varem polnud
sõitnud. Mida lähemale kodule, seda
tumedamaks taevas muutus. Ja paarkümmend
kilomeetrit enne kodu hakkas nii kallama, et
isegi tsikli kell ja spidomeeter olid vett täis.
Reigo tsikkel käitus lõpus ka kuidagi väga
korralikult, ei jooksnud kokku ega läinud
käivitamisel tagurpidi käima. Nii et sissesõitmine
õnnestus. Koju jõudsime õnnelikult, väsinutena
ja ilma kaotusteta.
Lõpetuseks võin öelda, et oli üks väga vahva
nädalavahetus ja väga hästi korraldatud
Kuimetsa Vanatehnika Päev ning Melliste
vanavaralaat.
Maido Nurk

lk. 44

Eesti Vanamootorrattaklubi “Unic-Moto” ajakiri Tempo, detsember 2016

Unicmotolased vallutasid Haapsalu
Haapsalu traditsioonilise
mootorrattanäituse-võistluse Valge Daami
Bike Show korraldajad motoklubist
Müristajad käisid idee nende üritusel
osaleda välja juba märtsis Motoexotika ajal.
Klubi liige Meelis Palm arvas, et võiksime
teha rohkem koostööd ning väga uhke
oleks, kui saaksime nende sündmuse
raames pisikese näituse teha.
Sel aastal püstitati osavõturekord – näitusel oli
väljas 70 ratast, millest ca 15 olid Unic-Moto
rariteedid. Konkurents oli suur ning meie
meestest said kolmikvõidu kõige ilusamate
uunikum-mootorrataste seas Ivar Lindla Indian
101 Scout (1929), Tiit Kulliku FN 350 (1927) ja
Ain Mõnjami BMW R35 (1946). Belgia ratta
FN-i tõi Tiit sel aastal Soomest – tsikkel kuulus
ühele üle 70aastasele mehele, kes ostis selle üle
20 aasta tagasi Rootsist, restaureeris ära, kuid ei
jaksavat enam ratastega tegeleda. FN oli Soome

musta numbri registris ja oli kuni selle Eestisse
toomiseni ainus FN 350 Soomes.
Ivari sõnul on sellistel sündmustel osalemine
veidi teistsugune, kui puhtalt vanamootorratta
huvilistele mõeldud üritusel. „Publik on teine ja
vaadatakse teisi asju. Uurivate ekspertide asemel
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Just sellisel üritusel osalemine võimaldabki
vanamootorratta-entusiastidel end paigutada
Eesti motomaastikule ja suhelda teiste
mootorratturite ja ehitajate-tuunijatega. Tegevus
on ju sarnane, vaid eesmärk ja tõekspidamised
veidi erinevad. Oma rattaid ja ka ennast
tutvustades võidame kindlasti juurde uusi
vanamootorratastest huvitatuid. Kuna Ivar ise
on Haapsalust pärit, siis pakkus tema sõnul
üritus lisaks muule talle ka kena päikesepaistelise
päeva oma lapsepõlve- ja noorusemaal, toredate
klubikaaslaste seltsis.
Lisaks olid klubiliikmetest kohal Tiit Riisalu,
Lembit Arunurm, Urmas Teaaru, Ave Lindla,
Priit Pedak, Gerli Ramler, Uko Truu, Erkki
Kumm, Rasmus Eermaa ja Reigo Vilu.
on mõnusalt ringijalutav tsikli- ja linnarahvas
ning hinnang sünnib paljuski ratta värvi,
ekstravagantsuse või tsiklimargi ajaloolise

tuntuse põhjal. Samas pole aga siin meie vanad
rattad mõeldud ainult üritust kaunistama ja
publikus elevust tekitama, vaid on täieõiguslikud
konkursist osavõtjad,“ ütleb ta.

Valge Daami mootorrattanäituse raames toimub
nii näitus kui ka iseehitatud rataste konkurss. See
leiab aset mitmes kategoorias: Custom ehk
uuema otsa disainid ja bagerid, Classic-Custom
ehk bobberid, chopperid ja vanakoolidisain,
Cafe-Racer ehk kohvikurattad, Streetfighter/
Bike ehk kõik tänavakaklejad, laiad rullid ja muu
huvitav plastikutest ning Scrambler/Tracker ehk
krossi ja treki disainiga rattad. Lisaks oli sel
aastal siis külalisnäitus Unic-Moto
uunikumratastest ning oodatud olid teisedki
vanamootorrattad, millel vanust üle 50 aasta
vana.
Tegu oli muide rahvusvahelise sündmusega, sest
osa võtsid ka Läti, Leedu, ja Soome esindajad.
Pärast näitust toimus Müristajate klubimajas tore
järelpidu.
Järgmine Valge Daami Bike Show toimub 12.
augustil 2017.
Gerli Ramler
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Projekt: tädile rattad alla ehk
kuidas õnn õuele veeres
Lühike lugulaul selleaastasest plaanist
külastada Veterama 2016 laata ja mis sellest
kõigest välja tuli.
Väljas on veel kottpime. Linn on suikunud,
tõmbab oma viimseid ärkamiseelseid
hingetõmbeid, keerab külge ja sikutab tekki kui
meitel lööb kõrvulukustav plärin luugid valla.
Vara, liiga vara on see kõik, kas tõesti peab,
saaks veel tunnikese, no pool tunnikest veel
suigatada... Aga ei, reaalsusesse toob tagasi
kainestav küünarnukivops kõrvalt. Vanamees,
aja kargud alla, nüüd on minek!
Õlu, kataloogid, nihik, mõõdulint, õlu,
jupinimekiri, pildimasin, õlu... kas sai nüüd kõik?
Tundub vist, eileõhtune pakkimise saaga veel
meeles, istume kohvilauda. Järjekordselt on
alistatud füüsikaseadused nähes seda asjade
hulka, mis kohvrisse sai mahutatud. Aasta-aastalt
muutub vajalike kaasavõetavate asjade vahekord
pidevalt ja kindlalt ühes suunas (pole vist vaja
arvata kelle kahjuks). Õlled – oot palju neid
nüüd saigi? Ega ometi mitte liiga vähe –
Märjamaani ikka kestame ära?

kogemuse võrreldes esmakäiguga paar aastat
tagasi - mida antud laadalt oodata, mida on
reaalne leida ja mille suhtes võib küll silmad lahti
hoida, kuid erilisi lootusi ei maksa hellitada.
Nagu eelminegi kord plaanin laada jaoks jätta
esimese ja viimase päeva, kuna teisel päeval
pakutakse varianti, millest olen alati unistanud –
nimelt Sinsheimi tehnikamuuseumi külastust.
Sellist asja ei saa vahele jätta! Siit lähtuvalt 2päevane laadaralli kujuneb arvestusega, et
sügavuti minna eriti ei õnnestu. Nii mõnegi asja
leidmine, nagu hiljem selgus, kujuneb parajaks
loteriiks. Kahtlen, kas kolme päevagagi õnnestub
kogu Veterama laadaplats läbi töötada. Enamvähem on teada, kus piirkonnas asuvad mind
huvitavad esemed. Autod ja kõik sellega
seonduv jääb plaanidest välja, sellegipoolest ajab
järelejäänud läbikaevamist vajav laadaosa
ahastusele ja meeleheitele. Soovilistis on asju
Zündappile ja ühele võrriprojektile, millega on
plaan alustada, kui juppide kriitiline mass on
koos. Ka Indiani suhtes hoian silmad lahti.

Viimased pingutused ja jõuame stardipaika
(tänud päälinna tasuta ühistranspordile!).
Lohutav ja soojendav on näha, et me pole oma
maistes kannatustes üksi: vaikselt, aga
järjekindlalt veerevad Rahvusraamatukogu ette
erinevatest suundadest veovahendid ja poetavad
oma sisu sillutisele. Seltskond suureneb, külm
ilm sunnib tihendama me ridu, mis pole üldsegi
paha sotsiaalse lõimumise ja vennastumise
eesmärgil. Buss millegipärast hilineb, vaikselt
loeme juba iga trolli enda omaks, keeraks vaid
ometi siiapoole.

Lisaks veel midagi... See midagi võttis meid rajalt
maha eelmisel laadakülastusel, kui seisatusime
ühe itaallaste müügikoha ees. Seal prevaleerisid
nimelt Vespa rollerid, need vanad ümarad ja
seksika taguotsaga, enamus varasematest
tootmisaastatest (60-70ndad). Ilusad ja läikivad,
nagu vabrikust tulnud. Vaatasime neid ratastel
taburette (vabandust - Itaalia disaini
musternäidiseid) õite kaua, lubamatult kaua
kahepäevase Veterama laada kohta. Oli see nüüd
armumine esimesest silmapilgust või mitte...?
Midagi aga neis kaherattalistes brõnnades oli,
mis ei jätnud enam hinge rahule. Tookord nad
meist sinna jäid, aga kolm tilka verd oli saatanale
antud.

Kuna tegu on mu teise laadakülastusega, olen
omandanud tagasihoidlikult öeldes mõningase

Seekordne salaplaan oli sobiva leidmisel üks
Vespa sealt laadalt ära veeretada. Ainuke piirang
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oli, et mootor oleks alla 50 kuubi koos kõige
sellega seonduvaga, kuna Tiinal pole Akategooria luba. Senised suvised kooskäimised,
mõnus seltskond ning sõidud mootorratta
tagaistmel olid oma töö teinud ning motopisik
oli leidnud oma koha.
Ja laat algaski
Sätime reedel end aegsasti laadaväravas soodsale
löögipositsioonile. Nagu usklike protsessioon
voolab igast ilmakaarest kokku katkematu
inimvoog. Peatumata ja pidevalt. Sama pilti saab
näha vast ainult Mekas. Küllap ongi tegu
usklikega – vanarauausklikega. Seltskond on
relvastatud erinevat tüüpi varustusega ja ootel.
Kogemused maksavad. Raske õppustel, kerge
lahingus. Väravad avatakse kell 12. Arusaamatult
hilja mulle ja küllap nii mõnegi kaasseltsilise
jaoks (meenub kohe Tagadi ja ’’tööpäeva’’ algus
kell pool kuus hommikul. Küll sakslased on ikka
rumalad...).

Eelmisel korral haakisime end kogenumatele
sappa, seekord plaanime omal käel hakkama
saada. Igaühel on omad huvid, aega on niigi

napilt ning seetõttu ka selline otsus. Tunne küll
nagu dokumentideta võõras linnas ning maalt ja
obesega, aga küll me välja ujume!
Sakslastest müüjate kõrval jäävad silma-kõrva
poolakad, prantslased, itaallased, on rahvast ka
mujalt Ida-Euroopast. Varuosade kõrval
kaubeldakse samas lettide vahel ka
kaherattalistega, neid on igale maitsele – nii
restaureerimist vajavaid, küünileide, projekte kui
ka viimse seibini kiiskavaid
muuseumieksponaate. Hinnaskaala algab
paarisajast (enamasti rollerid, rohkem või vähem
räsitud) kuni viie-kuuekohaliste numbriteni.
Valikut on igaühele vastavalt tema soovidele ja
võimalustele. Ostule kallutamiseks või lihtsalt
reklaamiks veerevad lettide vahel kõiksugu
liikurid, millel rattad all ja süda käima saadud.
Siit-sealt kostab järjekordselt käima saadud
mootorite mürinat. Natukene nördimust
tekitavad müüjad, kes pole viitsinud oma lette
üldse „kullakoormatega“ täita. Tuleb
meiten’mees kui kauge külaline seitsme maa ja
mere tagant kallist kraami takseerima, juttu
veeretama ja kauplema, aga valikut ei miskit.
Kell käib juba laia lõunakaart, aga nemad
libistavad veel oma hilist hommikubieri ning
ajavad bratwurst’i keele taha! Donnerwetter!
Nimekiri peos, otsime sobivat saaki. Parim, mis
leida sooviks, oleks sobiv kast konkreetse ratta
osadega. Selliseid on kahjuks vähe, ei viitsita seal
asju välja sorteerida – arvestades koguseid on
samas see ka mõistetav. Esimesed leiud on
Sachsi võrrile vajalikud pudinad –
võtmekomplekt, küünla piip, mõned
kummipudinad, mootori birka, üht-teist veel.
Eriti hea meel on originaal mootoriembleemi
üle. Eelistus on alati saada originaalosa
järeletehtud replika jupile – olgu ta kasvõi
kulunud-räsitud. Zündappile saan paar tihendit,
piibud, karbussile uue ujuki (see mis mind suvel
Võru kokkutulekul teele jättis ning sellega
linnarahvale parajat kino tegin).
Sakslane saadanas üldjuhul hinda alla ei lase,
kauple palju tahad – tea kas rahvuslik uhkus või
rassi omapära? Võrri paagikorgi eest 40 maksta
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tundub natuke liiast, kuigi teen tarka nägu nihik
näpus ja nina paberites. Seekord jääb ostmata.
Rohkem kui korra mõlgub meelel-keelel, et
tuletaks neile meelde, kes viimases suures sõjas
teiseks jäi! Argument seegi... Rusikareegel on
see, et kui midagi näed, tuleb see kohe ära osta.
Üritades hiljem on vajalik jupp kas juba ära
ostetud, hind muutunud (tavaliselt sinu kahjuks)
või ei suuda sa müüjat enam üles leida. Vahepeal
kohtab laadal ka õnnelikke klubilisisaatusekaaslasi – kes koormatud varuosadega,
kellel käru kraamiga järel lohisemas, kes käib
niisama käed taskus ja naudib ilusat ilma ning
laadamelu. Igas sadamas kohtab ikka vähemalt
üht eestlast.
Väike eine ja uued otsingud
Tunnid teevad oma töö, piilun üle õla, kas Tiina
ikka püsib tempos. Silmside seni veel olemas.
Ilme järgi otsustades hakkab esialgne entusiasm
ja rauahuvi vaikselt haihtuma. Samuti tehakse
teatavaks, et liiga kaua jupihunniku ees ei saa ka
olla – rooste pidavat külge nakkama. Olgu
kuidas on... Varsti pole varianti, tuleb
tankimispeatus teha. Speissekaart laua ees
paraku ainult kohalikus murrakus nagu karta
oligi. Piidleme seda, kui vasikas vastset väravat,
püüan mälusopis ette manada ammuunustatud
üübungeid. Vaatame, mis teistele antakse ja
püüame vihjata käte-jalgadega, et sedasama
sööks isegi. Lõpuks võib rahule jääda – välja
õnnestub kaubelda ports friikartuleid, punane
wurst ja miskine ammuuhamburger. Joogid omal
olemas. Tühi kõht pidavat kõige parem kokk
olema. Nõustume, mugime ja kiidame.
Söögijärgselt jääb teele ette joogitelk – mitte
õlle- vaid joogitelk, kuna saadaval on ka mingis
konditsioonis riesling (teadmatutele: riesling
pidavat olema korra juba ärajoodud vein... mine
võta kinni). Pattu tehes otsustamegi seda
proovida. Minu hämmastuseks kallab tüüp klaasi
poolenisti veini täis, teisest topsist uhab sinna
vett peale ja kasseerib ausa näoga selle geträngi
eest 3 raha?! Nojah... hea pool asjal on see, et
Tiina keeldub seda rüübet manustamast ning nii

jääb mulle rohkem. Parem ikka kui kaevuvesi,
peab ju hea olema, kui kallist raha ka makstud.
Seisatame korraks ja vaatame teineteisele nõutult
otsa. Samunegi et - see viimane asi veel...
Omaarust leidsime itaallase oma Vespadega üles
(vasakul vastu lennuvälja serva nagu eelmiselgi
korral), aga mingit viisakat valikut tal seekord
miskipärast ei olnud. Kas ilmne allakäik,

majanduslik surutis või vahest lõunamaa värk,
tõmbab ennast alles pühapäevaks käima.
Kiikasime ka kõik teised võimalikud-võimatud
nurgatagused üle, aga ei midagi. Ükski liikur pole
seni meid kõnetanud. Küll jääb mulje, et hinnad
on tunduvalt üles tulnud. Restaureerimist
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Takseerime ratast, kaupleks-hakkaks kuskilt
kinni, tõstab minus sisemine mulk pead.
Embleem eest puudu, samuti tagavararatas, siitsealt leiab veel kasutamisest jälgi. Ei midagi, hind
on ja jääb. Vaatame Tiinaga teineteisele otsa, siis
ratast, siis veelkord teineteist. Sõbrale ei helista,
vaid paneme lukku – see brõnna on meie!
Tehing tehtud, nüüd läheb kiireks

vajavad isendid maksavad seekord juba hinda,
mille eest eelmine kord oleks saanud täielikult
taastatud brõnna.
Kell läheneb kuuele, kiirustame end takka, et
maksimaalselt veel üle vaadata mis vaadata,
kuni... Kuni satume laadanurgas pooljuhuslikult
ühele Vespade stellungile. On mida vaadata,
esindatud on 60-ndate ja 70-ndate rattaid
erinevas konditsioonis, just need mida otsime.
Eelmisest korrast inspireerituna otsime just
kindlat värvi ratast, kindlast ajastust (esimene
põlvkond). Seekord aga tuleb leppida sellega,
mis on elik esmajärjekorras tehnika ja kere olgu
ordnungis, värv jääb tahaplaanile (valikut lihtsalt

pole). Õnnelikuks osutub must 64. aasta
väljalase, mootor väidetavalt remonditud. Kere
on sile, kõik jupid küljes tunduvad algupärased
(vähemalt nii hõiskab minu sisemine
vespaspets). Piidleme müüjat eemalt, kuna
kahtlus jääb alati, et kukume türklase otsa, kes
koti silmini veab. Esmamulje on paljulubav:
esineb aaria rassile omaseid tunnuseid, suhtleb
ka inglise keeles, sõidab VW kaubikuga. Tehnika
olevat väga heas korras. Sõnade kinnituseks
lükkab korra vänta ja tuli ongi kolvi peal.
lk. 50

20 minutit kuuest puudu. Hilinejad pidavat
pandama laulma. Väga hilinejad veel tantsima.
Ei valda kahjuks muusadele vääriliselt kumbagi
kunsti. Hüppan rattale ja annan talda – sõna
otseses mõttes. Käima panna ja rahvamasside
vahel uue asjaga vigursõitu teha ei riski, lisaks ei
tohi väljaspool platsi sellega sõita, kuna
dokumendid-kindlustus jm on puudulikud.
Eelmine kord nägin, kuidas inimesi sellega
peedistati (mitte küll meie omi). Õnneks on
aparaat kerge käiguga, kui väravast välja saame,
on allamäge minek. Olles eelnevalt bussijuhti
hoiatanud, et midagi sellist võib juhtuda, ei
valmistagi me saabumine suuremaid üllatusi.
Kaasseltsiliste abiga leiab brõnna ilusti bussis
oma koha järgnevaks paariks päevaks, seltsiks
veel paar tallapressi ja seljatäis varuosi. Olgu ette
öeldud, et tagasiteel käisin aeg-ajalt ikka
piilumas, mis elu me brõnna seal bussi keldris
elab ning nuusutasin õhku, et ega tal mähkmeid
pole vaja vahetada. Asi nimelt selles, et pärast
laadal käivitamist keerasin (omateada) ratta
kütusekraani ilusti kinni, et tagasisõit muretu
oleks. Hiljem kodus täpsemalt uurides selgus, et
kogu see teekond laadalt koduni loksus ja
rappus me kaherattaline sõber seal lahtise
kütusekraaniga! Õnneks täiesti lekkevabalt.
Hoidku nüüd, et bussijuht sellest teada ei saaks...
Laupäeval on muuseumipäev
Teine variant oleks linnaekskursioon, mis suurt
ei kõneta. Nagu varem mainisin, siis laadale
seekord ei lähe. Sinsheim on olnud tegija juba
aastaid tagasi, kui sellest pilte ja klippe vaatasin,
silmad rõngas ja ila suunurgast maakonna piirini.
Autode ja sõjatehnika kollektsioon on
maailmakuulus. Nüüd on võimalus see oma
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silmaga üle kaeda. Elamus tuleb võimas, nagu
arvata oligi. Autod, mootorrattad,
võidusõiduautod, lendav-veerev-paukuv
sõjatehnika, vedurid, aurumasinad, sekka veel
orelite-muusikakastide väljanäitus ning
ajastutruu rõivaste väljapanek. Takkaotsa katusel
elusuuruses Concorde ja Tupolev (venelaste
sõsarlennuk). Oleks nagu pühakotta sattunud.
Iga teine eksponaat keerab põlved tagurpidi.
Ühel kuulsam ajalugu kui teisel. Meile eraldatud
ca 6 tunnist jääb igaljuhul väheks, et sügavuti
minna. Samas ka lihtsalt ei jõua, inimvõimetel
on siiski piirid. Hiljem selgub, et
linnaekskursioonile minejad improviseerisid
parasjagu ning kaasasid oma päevakavasse veel
lisaks NSU muuseumi külastuse ja veinide
degustatsiooni. Sheisse... Kõike head korraga ka
ei saa paraku.

Pühapäev leiab meid jälle laadalt. Seekord
satume otsati ka autovaruosade valikutesse, mis
hämmastab samuti oma laiahaardelisuse ja
põhjalikkusega. Tundub, et misiganes automargi
ja –mudeli huvilistele leidub kas klubi või
entusiast, kes suudab pakkuda nii oskusteavet,
varuosi kui ka uusi sõpru ja tuttavaid, et
tegutseda neid huvitavas ühises suunas.
Suur valik brošüüre, katalooge,
remondijuhiseid jm materjale leidub
suures sisehallis. Siit sain Zündappile
uued embleemid paagile. Olen neid
varem ka ostnud, aga netist ostes
lisanduvad postikulud, samuti ei taha
kõik müüjad Eestisse kaupa saata.

piiska, muidu valitses kuiv ilm. Igaks juhuks oli
külmarohi ka kotis kaasas – paar suutäit Soplica’t
ja nahavahe jälle kenasti soe. Na zdrowie!
Siia tulek ja minek olid väga hästi organiseeritud,
tänud meie reisijuht Antsule, klubi juhatusele ja
teistele organiseerijatele! Bussiga liigeldes tuleb
arvestada ikka kaks päeva minekule ja tulekule,
midagi pole teha. Varajane planeerimine tagab
head ning soodsa hinnaga hotellid. Võrreldes
eelmise korraga kaks aastat tagasi olid praegused
majutuspaigad väga head, tänu just varajasele
broneerimisele. Selge näide sellest, et asju ei tohi
viimasele hetkele jätta. Siin ja edsapidi saavad
reisi õnnestumisele kaasa aidata ka
klubikaaslased oma õigeaegsete otsuste ja
valikutega. Buss oli mugav ning sobiv
reisimiseks, algne kartus bussijuhtide suhtumisse
vanarauausklikesse osutus tagantjärele võttes
asjatuks. Nii mõnusaid bussijuhte võiks igal ajal
ja iga kell soovitada sellisteks reisideks!
Õnneks oli piisavalt puhkepause selja
sirutamiseks, kiireks kehakinnituseks ning
ihuhädadest vabanemiseks. Naasmine koju
nihkus küll hiliste öötundide või õigemini

Ilmadega õnnistati meid ikka täielikult,
esimesel päeval oli olukord, kus tuli paar
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varaste hommikutundide peale, aga sellega tuleb
arvestada. Teel võib ette tulla erinevaid takistusi
nii teetööde kui ka muude meist sõltumatute
viivituste näol, sellise arvestusega tehakse
reisiplaanid ja paras varu tuleb alati oma
naasmisse sisse planeerida. Õnneks võimaldab
paindlikkus töökohal ning mõistev ülemus
(khm...khmm) sujuvat ning tõrgeteta naasmist
igapäevaellu.

Suurepärane reis koos suurepärase seltskonnaga,
valmis iga hetk seda kordama! Tänud kõigile, kes
nägid vaeva selle sõidu organiseerimisega,
meeleolu ja tuju üleval hoidmisega! Kohtumiseni
järgmistel klubireisidel!
Tiina ja Lauri Pille

Meie jõuame Tallinnasse umbes kell 5 järgmisel
hommikul. Logistiliselt oleks olnud täiesti
mõttetu oma tavaar kesklinnas maha laadida ja
siis sellele sinna järgi minna, kui buss möödub
praktiliselt me koduukse eest linna sissesõidul.
Veidike nuputamist ning tänu kaasklubilistele
õnnestub kallis koorem Jannsenis maha laadida.
Siit koju on juba kiviga visata.

Poolas nähtud

Eesti mootorratast “Tempo”

Selle aasta detsembri alguses jõudis
toimetusse teade meile haruldasest leiust
Poolas. Lodži vanatehnikalaadalt olevat
ostetud Poola kollektsionääri poolt Kr.
Saare tehases valmistatud Tempo 125cc.
Türi Vanaratta Seltsi meeste kinnitust
mööda on võimalik teha vahetuskaupa.
Huvitav, millal ja kes viis meie reliikvia
Lodži müüki või eksporditi see juba
30ndate lõpus sinnakanti?
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Mõttekaaslased motoklubist
Classic Riders

2017. aasta suvel toimub Unic-Moto igaaastane kokkutulek Narva-Jõesuus. NarvaJõesuu motoürituse korraldamisel pakkus
lahkelt oma abi sealne vanamootorrattaklubi
Classic Riders, mida nüüd veidi lähemalt ka
tutvustame.
Classic Ridersi algus ulatub 70ndatesse
aastatesse, mil Narva-Jõesuus toimusid
motokrossivõistlused. Tol ajal oli võistluste näol
tegemist eriti silmapaistva üritusega, kuhu
kogunes väga palju rahvast. Võistlejad tulid kolm
päeva varem kohale treenima ning Classic Riders
loojad jälgisid võistlejate tegevust. Võib öelda, et
motokrossi võistlused äratasid huvi mototehnika
vastu.
Õnnestus ka omandada mototehnikat: pigem
küll mopeede, harvem mootorrattaid. 1979.
aastal tegutsesid paljud praegused klubiliikmetest
motokrossiga Narva klubis, kus oli treeneriks
Ants Pihelgas. 1983. aastal korraldas praegune
klubi liige Aleksei Ülle Narva
kutseõppekeskuses töötoad, kus põhitegevuseks
oli mototehnika projekteerimine ning
konstrueerimine.

abistajad Julia Karjakina ja Juri Šulakov. Need on
sõbrad, kes tunnevad huvi vanatehnika vastu,
niiöelda vabad kunstnikud, kes leidsid ennast
retros.
Mis puutub motoklubi motoparki, siis reeglina
see lisandub aastas vähemalt üks uus
restaureeritud vanamootorratas. Näiteks aastal
2016 restaureeriti kolm ratast: Pavel Petrashi
poolt KMZ M-72 (1954), Aleksei Kožaevil IMZ
M-72 (1953) ja Andrei Lossevil DKW NZ-350
(1940). Viimaste aastaste tendents on
sõjamootorrattad külgkorviga. Üheks selle
põhjuseks on kindlasti see, et Classic Riders

1987. aastal tekkis võimalus tegeleda just
vanatehnikaga ning hakati korraldama esimesi
väljasõite alguses linna piirides, hiljem ka
kaugemale. Klubi asutajad olid Anatoli ja Dmitri
Lavrentjevid, Pavel Petrash, Mihhail Migerjan,
Valeri Keplast, Andrei Paljanov ja Tomas
Repmank.
Täna on Classic Ridersite ridades veidi üle 10
liikme: Pavel Petrash, Aleksei ja Aleksandr
Kožaevid, Andrei Lossev, Vladimir Lossev,
Anatoli Lavrentjev, Anatoli Novohatski, Aleksei
Ülle ja Eduard Horoshaevs ning asendamatud
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liikmed kutsutakse sageli osalema
sõjarekonstrueeringutesse.

laskmine metsas ja palju muud. Lisaks korraldab
klubi vanatehnikakokkutulekut ka suvel.

Teiseks põhjuseks on see, et alates talvest 2013
korraldab Classic Riders vanamootorrataste
talvist kokkutulekut ning nagu arvata võib, on
talvel läbi lume põnev sõita just niisuguste
tsiklitega. Narva-Jõesuu on talvel väga ilus ja
talvise ürituse raames korraldame mitmeid
võistluseid, nagu mäkketõus, sõit jää peal,

Motoüritusi on väga palju ja igale poole ei
jõuagi, kuid lisaks Eestile käime külas teistel
klubidel Venemaal, Lätis ja Soomes.

lk. 54

Vladimir Lossev,
Classic Ridersi juhatuse liige
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Infoks uutele liikmetele (ja

meenutuseks vanadele olijatele!)
Tere tulemast Unic-Moto sõbralikku perre! Meid
seob lisaks ühisele hobile veel mitmeid toredaid
üritusi ning ühistegemisi, millega kaasa lööma
olete kõik oodatud. Veidi neist lähemalt.
Iga kuu esimesel teisipäeval algusega kell 19
toimub Tallinnas Alfredi pubis (Rahumäe
tee 25) Harjumaa ja Tallinna liikmete
klubiõhtu, kuhu on oodatud muidugi ka
kõik mujalt pärit liikmed. Klubiliikmed
saavad kokku, et arutada oma tsikliprojekte,
tulevasi üritusi ning jagada omavahel ka
muud infot. Oodatud on kõik liikmed!
Kaks korda aastas toimub Unic-Moto
korraldatav Tagadi Restauraatorite Päev, mis
sai alguse 1995. aastal aktiivsete
klubiliikmete varuosade vahetamise
kohtumise organiseerimisest. Rahvasuus
Tagadi või Kurtna laadaks kutsutav üritus
toimub iga aasta maikuu ja oktoobri
esimesel pühapäeval algusega kell 8 ning
vabatahtlikena on oodatud kaasa lööma kõik
liikmed. Vabatahtlike töö (liiklusmärkide
ning eralduslintide paigaldus ja koristus,
piletimüük, liikluse reguleerimine jne) on
tasustatud Unic-Moto punktidena, mida
saab kasutada Unic-Moto sündmuste eest
tasumisel – suvepäevadel, aasta reisil ja
jõulupeol. Tagadi Restauraatorite Päev on
liikmemaksude kõrval klubi
sissetulekuallikaks, mille eest saab
korraldada liikmetele soodsa hinnaga üritusi
ning trükkida klubi ajakirja ja kalendrit.
Tagadi Restauraatorite Päevale saab tasuta
müügiplatsi viis ja enam aastat Unic-Moto
ridadesse kuulunud liige, kes on maksnud
oma liikmemaksu alati õigel ajal ehk esimese
kvartali lõpuks. Laadale sissepääs on kõigile

tähtajaks liikmemaksu tasunud liikmetele
tasuta.
Unic-Moto kaks kõige tähtsamat
kokkusaamist aastas on suvine kokkutulek ja
jõulupidu.
Suvine kokkutulek toimub alati juuli teisel
nädalavahetusel Eestimaa mõnes kaunis
paigas. Kutsutud on nii Unic-Moto liikmed,
nende pereliikmed kui ka
vanamootorrattahuvilised Eestist ja mujalt
riikidest. Seal toimub aasta jooksul valminud
rataste restaureerimiskonkurss erinevate
kategooria mootorratastele. Viimastel
aastatel on sellele üritusele kokku tulnud
70-100 vanaratast ning üle 150 osaleja.
Jõulupidu toimub alati erinevas toredas
kohas. Sinna pidulikule peole on kutsutud
kõik Unic-Moto liikmed koos kaaslasega,
saab juttu ajada, suve igatseda, tantsida ning
aasta tublimad saavad auhinnatud. Jõulupeol
jagatakse ka klubi ajakirja Tempo ning klubi
kalendreid.
Klubireis on tavaliselt seotud mõne sügisese
laada või vanamootorrattaüritusega.
Üheskoos oleme käinud näiteks
vanatehnikalaatadel või kokkutulekutel
Poolas, Saksamaal, Venemaal ja Tšehhis.
Alati võib teha ise ettepanekuid, kuhu võiks
üheskoos minna!
Kõige rohkem infot jagatakse Unic-Moto
nn kinnisel alal ehk Foorumis. Need
paroolid peaksid saama juba klubiliikmeks
saamisel, aga kui veel oma kasutajanime ja
parooli pole, siis anna teada:
foorum@unic-moto.ee
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Must Number – kõik teavad, mis asi on
must number! Selle saamiseks peab oma
vanarattaga palju vaeva nägema. Nõu võib
alati küsida klubiliikmetelt ning ka musta
numbri hindamise komisjoni kuuluvad meie
enda liikmed. Kõik Eestis välja antud
mootorrataste musta numbri aktid on üles
pandud ka meie kodulehel.

vanatehnikanäitustel. Rallidel, võistlustel ja
igapäevaselt ei ole see lubatud.

Alates aastast 2001 on Unic-Moto andnud
välja oma seinakalendrit. Kalendri
kaanepoisiks saab see, kes on eelnenud
aastate jooksul saavutanud midagi
märkimisväärset, omab suuri teeneid klubi
ees või on saanud hakkama eriti vinge
mootorratta restaureerimisega.

Vanamootorrattaklubi ajakiri “Tempo”
ilmub alates 1994. aastast. Ajakiri ilmub
tavaliselt üks kord aastas, harilikult
jõulupeoks. Ilmunud numbrid leiab ka klubi
kodulehelt. Ajakirja artiklid kirjutavad
klubiliikmed – üritustest, taastatud ratastest,
põnevatest juhtumistest, tehnikast ja
remondist. Kõik on oodatud kirjutama!

Mootorrattale kinnitatava vimpli kasutamise
õigus on EVMK Unic-Moto liikmel, kes
omab restaureeritud või originaalselt
säilinud ja konserveeritud vanamootorratast,
mille valmistamisest on möödunud
vähemalt 35 aastat. Vimpel on püha
mälestus möödunust ja klubi au sümbol
olevikus ning tulevikus, seepärast seda
kasutatakse vaid paraadsõitudel ja

Uusi liikmeid 2016
Rene Toome
Henn Pedak
Tarmo Rootare

Tauno Koppel
Risto Küket
Sulev Proomet

Unic-Moto liikmetel on ka õigus kanda
klubi logoga vesti. Lisaks saab iga liige
liikmeks saades metallist Unic-Moto märgi,
mille tagaküljel on iga inimese personaalne
number, ning liikmepileti.

Unic-Moto lööb meelsasti kaasa ka
erinevatel üritustel, kuhu meid palutakse
kauneid vanamootorrattaid näitama. Näiteks
oleme osalenud Motoexotika messil Tartus,
mitmel motospordivõistlusel, Eesti
Motohooaja Avamisel Pärnus, Nõmme
kogukonnaüritusel Roheliste Väravate
Tänav, Haapsalu Valge Daami Bike Show’l
jne.

Üritusi aastal 2017
24.-26.03.2017
7.05.2017
07.-09.07.2017
1.10.2017
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Motoexotika Tartus
Tagadi Restauraatorite päev
Vanamootorrataste suvine
kokkutulek Narva-Jõesuus
Tagadi Restauraatorite päev
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Iga asi algab õigel ajal.
Või pisut hiljem.
Sattusin sorima oma kadunud asjade kastis
ning hakkas näppu paar vana tsikliteemalist
fotot, mis peaksid mõlemad olema pärit
aastast 1956. Aga selleks ajaks olin tegelikult
juba sõrme mootorratastele andnud, sest
päris algus jäi kolmekümnendate keskele.
Sündisin ja elasin maal, Valklas. Kord tuli vanem
vend koju käima ja kohale tõi ta sõber oma
mootorrattal. Kui ratas järgmisel päeval uuesti
käima pandi ja sellega ära sõideti, vend
tagaistmel, ajas see torust koledat haisvat suitsu
välja. Mõtlesin pikalt, kuid ei suutnud tookord
muidugi välja mõelda, mis oli suitsu põhjus.
Lähim kokkupuude tsiklitega oli pärast sõda.
Valkla mõisasse oli pesa teinud sõjavägi ja
ohvitserid pandi taludesse elama. Oli meilgi üks
vanemleitnant, kellele kuulus Saksamaalt kaasa
toodud sõjasaak – mootorratas Indian. Seisis see
meil aida räästa all, muidugi ilma meelevallas
tuulte, tormide, vihma ja lume käes. Mõtlesime,
et vaenlase värk – las siis liguneb. Ei osanud
tema sellega midagi peale hakata, ei puutunud
ratast ka meie. Mina aga kosusin vahepeal nii
seest- kui ka väljastpoolt ning sain ühel hetkel
aru, et elulooma sellest Indianist enam ei ole
ning käima seda enam ei saa.

orkestrimees hakkas seda kangesti endale
ihkama ja nuias ratta mu käest välja. Kui vanus
lubas, käisin 1949. aastal autokoolis ja pisut enne
lõppu küsis meie õpetaja Arseni Palu, kas
noored mehed pole ehk huvitatud ka
mootorrattalubadest. Arseni Palu oli väga tore,
viisakas ja tõeline vanakoolimees, kellest on
ainult head mälestused. Kolm meist olid kohe
valmis mootorrattalubasid tegema ning nii
käisime mõnel õhtul hr Palu juures kodus ning
ta tutvustas meile tsikleid – nii palju kui selle
lühikese ajaga võimalik oli. Aga tulemus tasus
vaeva, sest eksamiga saime kõik kenasti ühele
poole.
Soetasin endale 750 PMZ, kuid sain sellega vaid
mõne aja tööl käia, sest isal oli vaja rukkiseemet
ning kuna meie kandis kolhoosi polnud ja
seemet pidi mujalt ostma, tuli ratas maha müüa.
Andsin ratta ära kahe koti rukkiseemnete eest.

Aga ega sõit seepärast tegemata jäänud! Meie
õueala oli just paras mäest alla sõitmiseks, nii et
pidi veidi punnima ja vaeva näha ning ratast
vastumäge lükata. Aga vaeva ja mõnu suhe on
teadagi missugune! Edasi seisis see ratas aida
räästa all edasi kuni sügiseni, siis viidi kuhugi ära.
1951. aastal pidin minema sõjaväkke ning
järgmisel aastal ostsin meie küla „joodikujüri“
ehk sanitaarinstruktori käest käest oma esimese
tsikli – NSU 100 ccm3. Aga üks polgu
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kuid leidsin DKW paagi, tegin sellele sadula
jaoks sobiva pesa ja tulemus oli priima. Hullu
aruga sai omal ajal selle rattaga käidud ka 20kraadise külmaga sõitmas! Ära müüsin ratta vist
aastal 1958 ning seejärel jäi vahele mitu
aastakümmet, kus ma kaherattalist ei omanudki.
Kadunud kaasa ei tahtnud selliseid ohtlikke
sõiduriistasid meie majja.
Praeguse AWO ostsin Kuusalust, paljudele
tuntud Hans Kurelt. Olime temaga sõbrad
lapsepõlvest. Tema tervis kulus väga ära ning ta
ei leidnud jõudu AWO-d korda tegema hakata ja
seetõttu müüski ratta ära. See tsikkel oli olnud
mitme omaniku käes ja taastamine nõudis
omajagu aega ja vahendeid, aga Valkla Moto
kokkutulekuks aastaks 2010 sai ta valmis ning nii
sõidan sellega tänaseni. Unic-Moto liige olen
alates aastast 2011.
Mis edasi? Loomulikult ootame järgmist suve!

1954. aastal sain sinelikandmisest vabaks ja
järgmisel aastal ostsin ühelt koolivennalt juba
päris tsikli – BSA 350. See oli varustatud mõne
võõra organiga: esihark oli vale, aga peagi
õnnestus saada sobiv. Ka paak oli ei-tea-mis,

Lembit Arunurm,
2017. aasta kalendri kaanepoiss

TÖÖPAKKUMINE!

Ajakiri “Tempo” otsib reportereid ja fotograafe, kes
kirjutaksid lugusid huvitavatest vanamotojuhtumitest ja üritustest ning taipaksid sealjuures möllu keskel ka pilti teha.
Autodest tehtud pilte palume mitte saata. Neid ei avaldata.
Tasuks töö eest on kuulsus, au ja klubiliikmete õlalepatsutus.
Lisainfo telefonil 56-684-440 ja vanakaru@unic-moto.ee
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Klubi sümboolika ja sellega
seotud esemed

Klubi sümbolite muutmine ja kinnitamine
on klubi üldkoosoleku pädevuses. Klubi
sümboolika kasutamist erinevatel esemetel
korraldab klubi juhatus. Klubiliikmetel on
õigus kanda klubilise kuuluvuse tunnuseid
kandvaid esemeid (klubi rinnamärk, klubi
embleemidega vest ja mootorrratta
paraadvimpel).
Logo ajalugu ja kujunemine
1976 asutati vanatehnika klubi UNIC, mis
koosnes veo- ja sõiduauto, velo ning
mootorratta sektsioonist.

1985 kujundas Tartust pärit kunstnik Aleksander
Kornilov Märt Karu palvel motosektsioonile
oma logo. Sellel on kujutatud laialisirutatud
tiivad silindripea all, kesksel kohal klubi UNIC
märk ning selle all valgel lindil kiri
motosektsioon. Logo on kujutatud musta
kontuuriga valgel taustal.

1994 eraldus motosektsioon klubist Unic ja
moodustati iseseisev motoklubi Eesti
Vanamootorrattaklubi Unic-Moto. Märt Karu
kujundas logo ümber, vahetades klubi UNIC
märgi maailma esimese mootorratta Daimler
rattaga (iseloomulik tunnus 10 kodarat), mille
serval kiri Eesti Vanamootorrattaklubi. Logo
allservas asuval lindil asendus kiri
“MOTOSEKTSIOON” kirjaga “UNICMOTO”.
Vest
Klubilise kuuluvuse tunnusena on klubiliikmel
õigus kanda klubi logo ja klubiliikme
kohanimega vesti (nahk, tekstiil). Vesti
logoembleemi mõõdud on: kõrgus 13 cm,
pikkus 28 cm ning kohanime embleemi mõõdud
on: kõrgus 4 cm, pikkus 15-28 cm (sõltuvalt
nime pikkusest).
Logo asetus vesti seljal on ülaosa keskel nii, et
tiivad jäävad väljasirutatud kätega ühele joonele
(ülaserv kaelusest 10-15 cm). Kohanime
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embleemi asetus vestil on 10-15 cm
logoembleemi alumisest servast – oluline on
kompositsiooniline tervik. Asukohanime valib
klubiliige endale ise. Embleemide tellimist
korraldab klubi juhatuse poolt määratud isik.
Rinnamärk
Klubiliikme rinnamärgil on hõbedane klubi logo
Eesti lipuvärvide taustal. Kasutusel on ka klubi
auliikme märk kuldse klubi logoga. Rinnamärki
kantakse vesti vasakul hõlmal, rinna kõrgusel.
Rinnamärgid on nummerdatud alates aastast
2010, nummerdus algas numbrist 101. Number
on graveeritud märgi tagaküljele ja kuulumine
konkreetsele klubiliikmele on dokumenteeritud.

valmistamisest on möödunud vähemalt 35
aastat.
Vimpel kinnitatakse sõidusuunas vaadatuna
vasakule poole juhtraua algusest 20-22 cm
kaugusele ja ratta esimese võlli vahele. Vimpli
kinnitamise kaugus juhtrauast on 12-14 cm.
Soovitav on kasutada vimpli nööri alumisel
poolel enne kinnituspunkti vahelülina esihargi
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Klubi lipp on valgest kangast ning selle keskel
on musta kontuuriga klubi logo. Lipu laiuse ja
pikkuse suhe on 7:11. Kasutusel on
tavaformaadiga mastilipp 103 x 165 cm ja
paraadsõitudeks kasutatav tsiklilipp 60 x 94 cm.
Mastilipp on hoiul juhatuse ja tsiklilipud
piirkondade volinike käes.
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edasi-tagasi liikumise kompenseerimiseks
juhtraua suhtes vedru või kumminööri
korrektset konstruktsiooni.
Kui vanamootorrattale on kinnitatud EVMK
Unic-Moto paraadvimpel, siis esindame Eesti
vanatehnika harrastust, eelkõige Unic-Motot.
Teeme seda väärikalt ja lugupidavalt nii liikluses
kui ka suheldes ja käitudes.
Fliis

Mootorratta paraadvimpel
Mootorratta paraadvimpel on püha mälestus
möödunust ja klubi au sümbol olevikus ning
tulevikus, seepärast kasutatakse seda
vanatehnikanäitustel ja vaid paraadsõitudel.
Mootorrattale kinnitatava paraadvimpli
kasutamise õigus on klubiliikmel, kes omab
restaureeritud või originaalselt säilinud ja
konserveeritud vanamootorratast, mille
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Klubi liikmetele (ja toetajatele) on kasutamiseks
mustast kangast fliis, mille varrukatele on valge
niidiga tikitud “EESTI VANAMOOTORRATTAKLUBI UNIC-MOTO”. Käisekirjad on
tikitud sellise asetusega, et kiri oleks eemalt
visuaalselt arusaadavalt loetav, kui juht istub
mootorrattal, käed juhtraual.
T-särk
Klubi liikmetele (ja toetajatele) on kasutamiseks
mustast kangast T-särk, mille vasakule rinnale on
trükitud valge kontuuriga klubi logo.
Kogunud ja kokku kirjutanud Aiki ja Vello
Närep
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Kaanepildi lugu ehk restaureerimiskonkursi
võitnud Ariel NG taastamine
Motopisik tekkis mul juba varasest
noorusest, sest kahe vanema venna eeskujul
tuli pidevalt võrre ja tsikleid putitada ning
näppe õliseks teha. Minu esimene ratas oli
Voshod, kui olin vist 9aastane. See jäi isal
kusagilt silma ja nii ta koju veereski. Paraku
tol ajal ta väga kauaks originaaliks ei
jäänud. Tuli kohandada maastikusõiduks ja
nii ta läks.

Suurimaks väljakutseks osutus tagatuli, kuna
seda konkreetset Lucase MT1130 mudelit
paigaldati vaid ühe aasta mudelitele. Enamasti
selle ajastu inglise ratastel on tavaline MT110

Arieli kohta on palju küsitud, et miks just see…
kui ka ise vastust teaks, oleks hea! Lihtsalt asjade
kokkulangevus ja nii ta juhtuski. Minu jaoks oli
siiski otsustavaks see, et ta oli nö „Eesti oma
ratas“ ehk Eesti esindaja poolt uuena müüdud.
Kuna taastamiskogemus oli suhteliselt väike, siis
tuli teha omajagu eeltööd. Esimese asjana saigi
liitutud Inglise Arieli klubiga ja sellest oli tõesti
palju abi, sest infot ja materjale on palju ja
enamus ka internetist otse ligipääsetav. Ja
loomulikult on liikmel ka ligipääs klubi
varuosadele. Kontrollida sai arhiivist ka raami ja
mootorinumbrit ja tõepoolest – selliste
andmetega ratas oli tehasest teele saadetud 2.
augustil 1939 aastal. Rattaid oli tellitud toona
Freybachi poolt 3 tükki. Kõik ühesugused ja
järjestikuste raaminumbritega. Sai ka Eesti
Foorumis kunagi algatatud teema Eesti
Arielidest ja seni peaks olema neid komplektseid
ratastel vaid neli. Lisaks teadaolevalt veel mõned
osadena siin seal laiali.
Taastamise käigus sai tutvutud mitmete
huvitavate protsessidega, millest siinkohal
täpsemalt rääkima ei hakka, kuid lisan mõned
pildid nn kadmeerimisest ja mustadest
kinnitusvahenditest. Kadmeerimine on Euroopa
Liidus keelatud, seega sai kasutatud sarnast
viimistlust andvat tsinkanoodidel ja erilahusel
põhinevat tehnoloogiat.
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tüüpi tuli. Kuna
originaali kätte ei
juhtunud, tuli see ise
valmistada autodel
kasutatavatest tuledest,
millel kuju sama, kuid
puudub numbrivalguse
ava. Natuke lõikamist ja jootmist ja olemas ta
oligi (niikauaks kui ehk kunagi leiab originaali).

Juhtmestik on lihtne, kuid vajaliku ristlõikega
kummikaabli leidmine ei olnud nii lihtne kui
algul tundus. Lõpuks sain abi Kanadas elavalt
Arieli omanikult, kellel oli väike varu USA
sõjaväes 50ndatel kasutusel olnud kaablit.
Kokkuvõtteks võin öelda, et see oli huvitav
protsess ja kindlasti ei jää viimaseks! Sai
suheldud ja kohtutud mitmete huvitavate
inimestega. Kindlasti teeks täna mitmeid asju
teisiti, kui uuesti alustaks, sest õpime ja
täiendame ennast ju kogu elu.
Seni olen selle rattaga sõitnud ca 3000 km. Ära
käidud ka Slovakkias, mis tuli kusagil 1800 km.
Reis möödus ilma suuremate viperusteta.
Loodetavasti saab selle rattaga veel palju
huvitavaid teid ja kohti läbi sõita.
Teedel näeme!
Andrus Lüüding

Spidomeetril olid sees ülekande hammasrattad
kulunud ja need tuli vahetada. Abi sai toredalt
vanakeselt Inglismaal, kes selliste detailide
valmistamise ja igasugu kellade parandamisega
elatist teenibki. Samas sai üle käidud ka
õlirõhu näidik. Triipudega aitas meie oma hea
Uko.
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Vanasõidukite klubi Unic

motosektsiooni algusaastate tegemised
1975. aasta 4. oktoobril kogunesid 94
vanasõidukihuvilist Tallinnas, Pikk tänav 41 ja
valisid klubi loomiseks initsiatiiv-orgkomitee
eesotsas Valeri Kirsiga. Vanasõidukite klubi Unic
asutamiskoosolek toimus 31. jaanuaril 1976
Tallinnas Ajakirjandus maja saalis, kus osales
254 vanatehnikafanaatikut. Klubile moodustati
Põhja, Lõuna, Ida, Lääne piirkonnad ning
motosektsioon, mille liikmeid jätkus igasse
piirkonda. Palju tsiklimehi oli Harjumaalt, eriti
Raasikult, Viljandist ja Lõuna-Eestist. Klubi 22liikmelisse nõukogusse valiti ka tänane auväärne
veteran, Unic-Moto liige ja Harley-Davidsoni
mees Enno Öövel!
1976. aasta jaanipäeva hommikul Pirita-Kose
ringrajal, Kalevi Suursõidu avamisel ootas
pealtvaatajaid suur üllatus: vanaaegsete kahe- ja
neljataktiliste mootorite mürin kaikus Pirita
mändide all, sest avaringi tegid Vanasõidukite
klubi Unic motosektsiooni mootorratturid.
Sama aasta 11. septembril osales motosektsioon
23 mootorratta ja koos mõne külalisega Lätist
klubi suurüritusel, esimesel rallil „TallinnRakvere 76”. Selle aja sündmustest on kirjutatud
ajakirja Tempo 2011. aasta numbris nr 18.
Ajavahemikku 1976-1994 mahub hulganisti
rallisid, kokkutulekuid ja külaskäike naabrite
üritustele Peterburi, Moskvasse, Riiga, Vilniusse.
1995. aastal moodustati seoses Vanasõidukite
klubi Unic lagunemisega motosektsioonist sama
klubi õigusjärglasena Eesti
Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto”.
Kas on veel Unic-Moto klubis neid, kes startisid
esimesel Tallinna-Rakvere rallil ja hilisematel
unustusehõlma vajunud üritustel? On teada kaks
nime, kes raiusid oma nimed ajalukku. Ralli
„Tallinn-Rakvere 76” kolme parima autasustatu
hulgas sai pronksi vanameister, tuntud
võidusõitja Paul Kukk. Vigursõidu võitjaks

osutus Tõnu Tuudelepp mootorrattal NSU 250
OSL. Kuidas võidud saavutati, oskavad vaid
nemad ise pajatada.
„Tähesõit Pärnu 77” üritusel osales 17
mootorratast. Nende hulgast paistis silma
varalahkunud särav, kaunis ja vapper tsiklidaam
Reet Kivimäe, kes koduteel Raasikule kukkus
oma Puch 250 rattaga nii õnnetult, et laterna
suur originaalklaas Bosch purunes. Marrastused
olid tühiasi ja paranesid, kuid sirge suure
originaalklaasi otsimine kestis aastaid. Pärnu
sõidu raames korraldati igasuguseid võistlusi.
Kiirendus-pidurdus võistlusel sai teise koha Paul
Kukk ja kolmanda Toomas Rootare, vigursõidul
oli parim Tõnu Tuudelepp, järgnesid Toomas
Rootare ja Paul Kukk. Aeg hakkas sõkaldest teri
välja sõeluma. Paljud kokkutulekud toimusid
koos autodega. Need olid Vanasõidukite klubi
Unic üle-eestilised ettevõtmised, kus võimalus
ka tsiklitel esineda näitustel ja paraadidel ning
tähtsa näoga pealtvaatajatele lehvitada. Ja õhtul
laagris pidu ning pillerkaari pidada.
Esimene mootorrattakokkutulek „Retk
Tartu 78“
Esimeseks tsiklite kokkutulekuks võiks nimetada
üritust „Retk Tartu 78”, kus osales 36
mootorratast. See toimus Tartus Tamme
staadionil koos autodega! Mootorrataste
tehnilise paremusjärjestusel (ei oska täna arvata,
mida sellega täpselt silmas peeti) sai teise koha
sai Arvo Rand AJS 350-ga, kiirenduskatse võitis
Tõnis Pappel mootorrattal NSU500 OSL,
vigursõidul hiilgas jällegi Tõnu Tuudelepa NSU
250 ja kolmanda koha sai Ants Riisenberg
mootorrattal Puch 250. Aeglussõidu esimene oli
Tõnu Tuudelepp (NSU 250), teine Tõnis Pappel
(NSU 500). Parim originaalselt taastatud
mootorratta restauraator oli Enno Öövel ja
rattaks 1929. aasta Harley-Davidson 500.
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Menukaim naisosaleja Reet Kivimäe rattaga
Puch 250. Sellel üritusel pani tuntud vana
võidusõitja Karl Rinaldo esmakordselt välja
omanimelise rändkarika, mille võitis Juris Ramba
Riia AAK-st mootorrattal Norton ES500
(1936).

Esimene motokokkutulek Tartus 1978

Esimene motokokkutulek Tartus 1978
Esimene motokokkutulek Tartus 1978

1979. aasta märtsikuu koosolekul autasutati
hulganisti diplomitega tehnikataastajaid ja muidu
toredaid inimesi, nende seas Aleksander Joosti
(D-Rad), Paul Kukke (Royal Einfield) ja Enno
Öövlit (H-D). Aukirjaga premeeritud aktivistide
hulgas olid Ants Kivimäe, Reet Kivimäe, Arvo
Rand. Revisjoni komisjoni valiti Tõnis Pappel ja
klubi nõukogusse uuteks liikmeteks Malle
Bankier ja Ants Kivimäe. Suvine „Ralli Haapsalu
79/700” õnnestus suurepäraselt. Lossihoovis
toimus kuuetunnine sõidukite tutvustus rahvale
Valeri Kirsi juhatusel. Ralli paremate hulgas oli
ka meie praeguseid klubiliikmeid:
motovigursõidul tegid puhta vuugi Paul Kukk,
Ants Kivimäe ja Tõnu Tuudelepp. Karl Rinaldo
rändkarika võitis Tõnis Pappel. Parim naisosaleja
oli nagu alati Reet Kivimäe. Tänati kõiki
organisaatoreid, nende hulgas Malle Bankieri ja
Ants Kivimäed.
Olümpia-aasta saabudes
Olümpiaparaad „Tallinn 1980“ ajas klubi
pöördesse. Jaanuaris omistati esimesed klubile
väärilised numbrid. Ühe numbri sai Arvo Ranna
AJS 350 - M004 UNIC. Auasi oli oma taastatud
sõidukeid pealinnas rahvale näidata ja veel Unicu
numbriga uhkeldada. Isegi miilits respekteeris
seda ega norinud kunagi. Ajalehtedes kajastati,
kuulsus kasvas… Nii sündis ka üks kohtuasi
vana Indiani omistusõiguse osas: külamees ostis
Indiani, aga ei viitsinud ise jamada sellega ja
kinkis naabrimehele, kes restaureeris ratta päris
hästi ära. Pildid lehes, au ja kuulsus tegid kinkija
kadedaks ja ta hakkas kinki tagasi nõudma.

Esimene motokokkutulek Tartus 1978
lk. 64

Vanasõidukite olümpiaparaadil „Tallinn 1980“
osales külalisi Moskvast, Peterburist, Odessast,
Leedust, Lätist. Kahe-kolmerattalisi tsikleid oli
autode keskel paraadil rivis 18, ent kahjuks ei ole
teada nende nimesid. Küll on teada, et Vello
Vilu Jawa Robotil oli mingi intsident heade
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õlipiduritega Zündapp KS750-ga, mida juhtis
Fredi Lepp.
Enno Öövel, Paul Kukk, Tõnu Tuudelepp, Ants
Kivimäe, Arvo Rand, Toomas Rootare, Tõnis
Jaak Pappel, Malle Bankier, Ants Riisenberg,
Aleksander Joost ja Vello Vilu on ka praegu
Unic-Moto liikmed, vanatehnikaga sina peal ja
seda juba enam kui 40 aastat! Võimalik, et mõni

tsiklist jäi nimekirjast välja – vabandused tema
ees. See on tänasega kõik, mida ajalugu on
suutnud säilitada ja ära said märgitud need, kes
paistsid silma aktivistidena, restauraatoritena
ning osavate tsiklimeeste-naistena.
Elagu klubi tõelised veteranid!
Märt Karu

Richard Laur
avab II motokokkutulekut
1981

Esimese K.Rinaldo-sõidu võitnud
mootorratas Norton ES2 1938 a.

Tallinn-Palermo start 1982
Haapsalu 1979/700

Näitus Tallinn 1980
III motokokkutuleku avamine 1983
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Narri

färkma

Tähesõidu
Eesti meeskond
(teine) E. Kert, S. Kletski,
V. Tomasov, pr. Tomasov,
konna juht H. Pärkma, A.
Veidemann, spordireporter
' ten, A. Schagal, J. Mannert,
" D A H V U S A V H E L I S E mootorratturite klubide liidu*
korraldusel toimus käesoleval aastal esmakordselt
rahvusvaheline tähesõit
mootorratast e l e „Olümpia mootorrataste tähesõit 1936" nimetuse all.
Kuna k o r r a l d a j a t e soovil nimetatud tähesõitu taheti
siduda Berliinis toimuva olümpiaadiga, siis usaldati
sõidu läbiviimine seks puhuks Saksa Mootorspordi
Liidule. Viimane läkitas kutsed tähesõidust osavõtuks
kõigile F. I. C. M.'i kuuluvaile Rahvuslikele mootorr a t t u r i t e ühinguile. Eestis saabus kutse kohalikule
U. M. N.'ile — Eesti Mootorspordiklubile, kes võttis
kutse kohe tõsisele kaalumisele.
Ennekõike selgitati osavõtutingimused j a võiduväljavaated. F. I. C. M.'i poolt oli pandud v ä l j a tähesõidu võitjale nn. rahvusvaheline tähesõidu trofee,
rändkarikas. Võitjaks võis tulla parimalt auhinnastatud rahvuslik mootorratturite ühing. Auhinnastamine
pidi toimuma valemi põhjal, kus oli otsustandvaks Berliini Avusele
(tähesõidu .sihtkoht) saabunud teatud
rahvuslikust klubist masinate arv, mootorrataste arv
sama klubi koduriigis 1. jaan. 1936. a. j a selle riigi
pealinna kaugus kilomeetrites Berliinist.
Kuna väljavaated soodsaks platseerumiseks tähesõidust osavõtvate rahvuste peres olid olemas, siis
E. M. S. K. otsustas osavõtu jaatavalt.
Tähesõidust Eesti meeskonda kuuluvate osavõtjaina
olid registreeritud:
Harri P ä
ma
(meeskonna
j u h t ) , Oskar Veidemann, Villiam Hennok, Johannes
Tomson, Harald Perten (külgvankris kaasasõitjana
Sumberg), Reinhold Idnurm, Savel Kletski (külgvankris A. Schagal), Robert Maalberg, Johannes Mannert
(külgvankris E. Kert), Verner Põlts, Jack Suidt, Voldemar Tomasov (külgvankris pr. A. Tomasov), Alfred
Valter, — kõik 13 sõitjat Eesti Mootorspordiklubist j a
pr. Agnessa M ä n n i — Eesti Motoklubist. Mitteametlikult oli lubatud teha kaasa sõitu Tallinnast Berliini spordireporteril H. Nõmmikul (Veidemanni kaasasõitjana) j a pikamaajooksjal M a r t i n i l (Maalbergi
kaasasõitjana).
Kuna sõit toimus meeskonna-sõiduna, kus juhiseks
põhimõte „üks kõigi eest, kõik ühe eest", millest tingi* Federation Internationale
lüh. F. I. . M.
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des Clubs

Motocyclistes,

Berliinis.
Vasakult
paremale:
pikamaajooksja
Martin, V. Põlts,
R. Idnurm, R. Maalberg,
meesValter, J. Suidt, J. Tomson, O.
H. Nõmmik, V. Hennok, H. Perpr. A. Männi-Kook ja H. Sumberg

•tuna iga üksiku sõitja äpardus teel tähendas peatust
j a ajakulu kogu meeskonnale, tuli startimise aeg valida
küllalt v a r a j a n e , j ä t t e s küllaldaselt aega varuks. Berliini Avusel'e tuli jõuda 30. juulil 1936 kella 12 j a 18
vahel.
" P S I M E S E N A ja üksikuna asus teele pr. A. M ä n n i
^ reedel 24. juulil kell 14.30, kuna t a ütles mitte suutvat vastu panna muu meeskonna tempole. Tema ühinemine järeletulijatega oli nähtud ette juba Läti piires,
enne Riiga jõudmist.
Start siia jäänud 13-nele toimus laupäeval, 25. juulil
kell 6 varahommikul Laial tän. EMSK ruumide ees.
Stardivalmis oli 12 masinat. Puudus H. P e r t e n ,
kes polnud jõudnud lõpetada oma sõiduki korrastamist
j a lubas seepärast hiljem järele sõites meeskonnaga
Riias ühineda. Rohkearvuliselt kohale ilmunud omaste,
tuttavate ja paljude spordihuviliste õnne- j a edusoovidest saadetuna algas ligi 1400-km teekond kell 6.30
kindlaksmääratud rivi korras, ees soolomasinad, alates
meeskonna juhi, nende ridade k i r j u t a j a g a , siis Veidemann, Hennok, Tomson j. t. Lõpuks startisid külgvankriga masinad j a kogu rivi lõppes „doktor" Kletski
„punase risti" j a Mannerti „parandustöökojaga". Päevakavana tuli õhtuks j ä t t a selja, t a h a 400 km j a jõuda
Riiga. Küsimuses oli, millal j a kellel äpardub esimesena?
Vastus ei lasknudki end k a u a oodata. Äpardus veel
enne, kui kadusid Tallinna tornid. J u b a 15. kilomeetril
oli Veidemann osanud leida esimese naela oma masina
t a g a r a t t a s s e j a rivil tuli peatuda. Jõudes peatuspaika
selgus, et parem lugu polnud ka minugagi. Aukudest
rikas Pääsküla tee oli ka minu sõiduki t a g a r a t t a kummid „läbi põrutanud": tõtt ütelda päris õigel ajal, sest
mitme masina ühekorraga „Mannert, Tomson &
"
töökotta andes võis aega kokku hoida.
Kuigi Hennok, Tomson j a teised j u b a ette arvestasid, mitmendal kilomeetril „pigisse istumise" j ä r j e k o rd
nendeni jõuab ja mitmendal päeval sel viisil Riiga
jõutakse, läks edasisõit, mis algas kella kaheksa paiku,
ladusasti ning 2-tunni.se sõidu j ä r g i meeskond „maandus õnnelikult" P ä r n u s „Endla" ees. Siin supellinna
uudishimulikel avanes võimalus n ä h a külalistena „isehakanud neegreid": rivis-sõit tolmusel teel oli teinud
oma töö meeskonna nägudel.
Lühike peatus einestamiseks j a edasisõit piiri suu-
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ilas j ä t k u s ülevas meeleolus. L a a t r e tollipunktis ület a t i piir umbes kell 13. Algas teeoludelt raskem
etapp, Läti piirilt Volmarini, ku s teekatteks sageli
lahtine liiv. Siin, Rujene (Kuhja) läheduses, tuli
„Mannert & Ko'l" teistkordselt tegevusse a s u d a : esimese „läti naela" leidjana esitles end Põlts. Kuumas
päikesepaistes kulus Põltsi sõiduki korrastamiseks tervelt 2 tundi.
Edasi j ä r g n e s j u b a viperusteta sõit Volmarist
Cesise (Võnnu) kaudu Riiga, kuhu jõuti kella 19 paiku.
Mitukümmend kilomeetrit enne Riiat tuli võtta
vastu esimesi tervitusi läti mootorsportlasilt. Riia eel
ootas meid ka ettesõitnud pr. Männi. Läti Mootorratturite Klubi (Latvijas Motociklistu Biedriba) avarais
ruumes leidsime esimese öökorteri meeskonnale j a
masinaile. Pesemine, puhastamine, klaas teed võileibadega vastuvõtjal t läti klubilt, väike ringkäik linna j a
eriti riialasist kiidetud „piimarestorani", kus öeldi
kõik söögid-joogid (ka õlu) piima päritoluga olevat,
siis lühike uinak klubiruumesse toodud värskeil õlgedel —• j a oligi käes päikesepaistene pühapäeva-hommik. Masinate korrastamise a j a l jõudis järele „tähesõitjate sabana" Perten k a a s a s õ i t j a Sumbergiga: sõit
oli läinud äpardusteta, ainult uni vaevas.
Korrastanud masinad, võidi kell 9.30 asuda teele
teise päeva etapiks: Riiga—Königsberg 380 km.
ÕIT Riiast Läti-Leedu piirini Meitene juures Jelgava
kaudu möödus ladusalt. Rohkem ettenähtust kulus
aega piiri ületamisel. Esiteks varustuti seal Leedust
läbisõiduks vajalise bensiiniga, loobudes kavatsusest
Leedus tankida, nimelt põhjusel, et bensiin Leedus,
samuti kui Lätiski on piiritusega segatud, kuid hinnalt
veel kallim (meie r a h a s 60—70 senti liiter läti 50 sendi
vastu). Tankimisel selgus muuseas, et meeskonna kart u s „läti bensiini" vastu oli täiel m ä ä r a l põhjendatud:
mõni tilk kurikuulsat läti vedelikku, sattunud valamisel
Kletski värskelt võõbatud masina paagile, kõrvaldas
sellelt silmapilkselt vastse värvi!
Teiseks tuli hankida piirilähedasest leedu linnast
Janiskist viisad Leedust läbisõiduks Nõmmikule j a
Martinile, kes eksliku informatsiooni puhul olid j ä t n u d
viisad hankimata. Alles paaritunnise peatuse möödudes võis alata läbisõit Leedust. Märkimisväärseks sel
teekonnal oli „maailma kõige hullem" munakivi sillutis
J a n i s i s e linnas: liikuda sai j a l a k ä i j a kiirusega,
masina hüpates ühelt kivilt teisele. E n t isegi sellise
ettevaatuse j u u r e s suutsid kivid Suidti masinal kummid läbi põrutada, mis tingis pooletunnise peatuse
linna serval.
Kümmekond kilomeetrit edasi sõites jõuti järele
veel kord ettesõitnud pr. Männile: ka teda oli tabanud
sel teekonnal esimene „pigi" — leedu nael õhukummisse.
Viimase masina korrastamise a j a l saabus äkiline muudatus ilmastikus. Kadus päike, üle lageda maastiku
tormas liivaselt maanteelt valusalt näkku paiskav tuulehoog ning sellele järgnes äikesevihm. Vihm saatis
meeskonda kogu matkal läbi Leedu, raskendades m ä r gatavalt edasijõudmist. Mõte v i h m a v a r j u s t tuli peast
kihutada j a asendada vaid lootusega, et eks eespool
paistab päike!
Vihmavalangute all läbistasime S h u 1 i linna.
Seal karistas Kletski oma masinalt antud „müksuga"
ü h t puru joobnult sõiduteel t a a r u v a t j a meid kaikaga
ä h v a r d a v at leedulast. Järgneval peatusel Kelmes avastati auk Hennoki sõiduki õhukummis, mis jällegi põhjust a s „Mannerti töökoja" tööle rakendamise. Edasisõit
Leedus piirilinna Tiltsitini läks õnnetusteta sõitjate j a

masinate juures. Ainult vihastumist oli põhjalikult,
eriti rivi eesotsas. Kohapealsed leedulased olid end
pühapäeva puhul näiliselt eranditult „ülevasse t u j j u "
seadnud j a liikudes kesk võrdlemisi kitsast, poriga
kummaltki poolt palistatud maanteed laiadel kahehobuse vankritel ei mõelnudki meile anda möödapääsuks teed. AU e s Tilsitisse jõudmisel võisime kergemalt h i n g a t a : seda vääris tervete kontidega pääsemine
„suurimast korralagedusest maantee-liiklemise alal."
Vahepeal oli saabunud õhtune hämarus.
T/^ÄINUD läbi Leedu- j a Saksa-poolse passi- ja tollikontrolli j a varustanud end viimasel poolel hinnalt
ja puhtuselt meile vastuvõetava kütteainega, võisime
sõitu Tilsit-Königsberg alustada veidi enne kella 22
pilkases pimeduses. Sõit mööda puudest
palistatud
asfalteeritud maanteed j ä r j e s t juba 13 tundi jalul
olnud meeskonnale oli pingutavalt raske, kuid ühtlasi
ununematult ilus: kujutletagu vaid, kuis 14 tähesõidumasinat öö vaikust j a pimedust läbistavad kõigi mootorite põrinal j a prožektorite kiirgades.
Öine 120 km-line teekond Tilsit-Königsberg ei möödunud õnnetusteta. Avaristiks osutus esmalt Tomasovi
masin, veidi hiljem j u h t u s a g a juba tõsisem õnnetus
Põltsi j a Maalbergiga. Põlts, pimestatud vastusõitva
auto allalaskmata tuledest, vähendas sõidukiirust.
Seda m ä r k a s järelsõitev Maalberg liig hilja selleks, et
jõuda pidurdada. Tekkis kokkupõrge, millest m ä r g a t a valt k a n n a t a d a said mõlema masinad j a põrutatuks
osutus Põlts. Järelejõudnud „ränd-töökojale" maksis see
öine avarii 2 pikka tundi r ä n k a tööd.
Königsbergi
jõudsime kella 2 paiku öösel
vastu 27-dat juulit. P a i g u t a t u na kohaliku autoklubi
kaasabil ühiskorterisse j a jätnud selja t a h a 2 päevaga
ligi 2A üldisest sõidumaast, näis võimalik olevat lubada
meeskonnale ühepäevane puhkus, nii et edasisõitu oleks
alustatud teisipäeval 28. juuli hommikul. Selle teadmisega uinuti koidu eel.
Üllatus ebameeldivas mõttes saabus hommikul, kui
meeskonna juhtkond tegi visiidi kohaliku
autoklubi
büroosse, et avaldada t ä n u öökorteri eest. Klubi asjaa j a j a , kes ütles end olevat tähesõidu kohapealse kontrollpunkti j u h a t a j a , teatas, et kui soovime tähesõidu
võitmiseks vajalikke punkte saada, tuleb meil läbistada
veel rida neid j a neid konrollpunkte. Määruste kohaselt olevat võimalik samal päeval, s. t. 27. juulil, läbist a d a veel üks kontrollpunkt lisaks Königsbergile, j a
edasi jällegi igapäev üks punkt, kusjuures läbistatavate kontrollpunktide vahemaa pidi olema üle 250 km.
Uskumatu seletus j a jalustrabav üllatus! Olime ju
tähesõidu k o r r a l d a j a l t nõudnud täpseid määrustikke j a
need oma teada ka saanud, kuid neis polnud sõnagi
sunduslikest kontrollpunktidest j a võidupunktide kogumise võimalusest meeskonda Saksamaad mööda sõidutades. Avaldasime pahameelt sellise sõidukorralduse
suhtes, kuid p a r a t a polnud midagi.
Kui meid informeeriv v a n a h ä r r a meile käsitamiseks
andis mööda Saksamaad laialipillatud kontrollpuktide
skeemi j a kategooriliselt kinnitas, et iga kontrollpunkti
läbistamine tähendab ühe sõiduki juures 250 võidupunkti, oli otsus edasitegutsemiseks k ü p s : tuli niiöelda „tühistada kõik puhkuseload" j a asuda ajaviitmatult teele. Vähe sellest, et meeskonnal poolväsinult
ja hädavajaliselt korrastatud masinail tuli
uuesti
sadulaisse istuda. Nüüd ähvardasid Eesti meeskonda
sellised vastased, keda seni polnud põhjust arvestada.
Näiteks hollandlased oma 44-liikmelise meeskonnaga,
kellel võimalus oli üheainsa päevaga 3 korda niipalju
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hommikueine, mis meile kõrge eestkostja mõjuvõimule
vaatamata läks maksma „ainult" 6 riigimarka isikult.
T E I S I P Ä E V A L , 28. juuli hommikul, j ä t k u s sõit üle
Stolpi linna merekuurorti Stolpmündesse, k us läbistasime kontrollpunkti. Ka siin puhuti
ametiisikute
poolt juba Königsbergis kuuldud j u t t u kontrollpunktide

Pildil
ülal:
Tähesõidu
meeskond
Laatre
tollipunktis. Paremal:
(ülal)
meeskonna
-peatus teel
Berliini ühes
metsapargis; (all) meeskond saabub tagasisõidul
Sauele;
(paremal)
ainus
võidusõidust osavõtja
naine
pr. A. Männi-Kook
ja
(vasakul)
0.
Veidemann
EMSK
ruumes
võtab
vastu esimesi
õnnesoove
hiilgava
võidu
puhul,
vist mõnelt
„mootorpruudilt",
nagu
võib
aru
saada Ove
äraandlikust
naeratusest
võidupunkte koguda kui meie 14-nest sõidukist koosneval esindusel.
Masinate korrastamine j a tankimine riisus omajagu aega j a alles keskpäeva paiku võidi alustada liikumist 100 km eemal asetseva E 1 b i n g i suunas, et võimalikult veel enne kella 18 jõuda Danzigit j a Poola
koridori läbistades Königsbergist enam kui 300 km
kaugusesse kontrollpunkti S t o l p m ü n d e s .
Juba Elbingisse saabumisel oli selge, et soov jõuda
kella 18-neks Stolpmündesse jää b teostamatuks, j a
uueks sihiks seati jõuda samal päeval võimalikult lähedale kontrollpunktile.
Kuigi meeskonna edasiliikumises nimetamisväärseid
takistusi ei olnud, röövis kallist aega piirikontroll.
Esmalt Saksamaa—Danzig, siis oma mängupõrguga
kuulsakssaanud Z p p t i juures Danzig-Poola, j a
lõpuks, kui õhtuhämaruses olime selja t a h a jätnud
poolakate uhkuse G d y n i a j a Poola koridori, PoolaSaksamaa.
Jõudnud viimasesse Saksa-poolsesse piiripunkti vihmase õhtu pimeduses ja kannatanud omal nahal ennenägematut pisiasjadesse tungivat ja tervelt 3 tundi
nõudvat passi- ja tollikontrolli, oli kõigile selge, et
võõrast ümbrusest j a käsutadaoleva valuuta nappusest
tingituna soojast õhtusöögist ja pehmest sängist unistamine on varajane. T ü h j a kõhtu toideti eht eesti
poiste huumoriga j a seda jätkus kogu meeskonnale.
Kuid ka kõigil patustemail leidub oma kaitseingel,
miks siis mitte meile. Nii see juhtuski, et teretulnud
sõbraks osutus keegi Zoppotist tulev j a lähemasse saksa
linna Lauenburgi r u t t a v kõrge politseiülem. Viimase
eestkostmisel leidsime öökorteri, sooja õhtusöögi ja
järgmisel hommikul napi, saiast ja kohvist koosneva
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sunduslikkusest j a soovitati järgmisena valida S w i n e m ü n d e. Alustasime kohe edasisõitu nimetatud suunas
Rügenwalde, Köslini, Kolbergi, Treptowi, Cammini ja
Wollini kaudu. Sõita tuli esialgu saksa olude seisukohalt h a r j u m a t u t teed: aukudest üsna rikas kruusasillutis j a asulate vahel munakivid. Sõitu raskendas
veel vihmasadu. Neis oludes j u h t u s esimene, võiks
öelda „verine" kukkumine. Lendajaks olin seekord ise.
Sissesõit kurvilisel teel asulasse, risttee, teenäitaja
tulp, mis edasisõiduks dikteerib järsult vasakule ärakeerava tee, vihma all libedaks tõmbunud munakivid j a
külavaheline kõnts, — sellest piisas, et t e h a kümmekond meetrit küljeli-sÕitu. J ä r g n e s esimene abi „doktor" Kletskilt mulle j a purustatud laternaga ning
kõverdunud jalgraudadega sõidukile „Mannert, Tomson &
" lendav-itöökoja poolt.
Vast poole tunni möödudes võis edasisõit endises
k o r r as jätkuda. Varstisel peatusel ja kohalikus „jahimeeste-klubis" lõunastamisel (esimene j a ühtlasi ka
viimane soe lõunasöök teel Tallinn-Berliin!) võisime
selle päeva tähelepanuväärsusena veenduda sakslaste
viimistletud dressuuri-oskuses: mitte ainult sakslane
ise, vaid ka tema roheline papagoi on ä r a õppinud
„käe" etteajamise j a „Heil Hitler!" hüüdmise!
Saabunud kell 21 Swinemündesse, ööbinud kõlavanimelises meremeestekõrtsi meenutavas „Hotel Kaiserh o f i s " , täitnud meeskonna kõhud õhtul j a hommikul
m ä r j a teevee j a kuiva saiaga ning masinate „kered"
reporter Nõmmiku, krõbisevate registermarkade eest
hangitud vuliseva kütteainega, võisime alustada teekonda järgmisse kontrollpunkti — eestlasile vanust
aegadest tuttavasse L ü b e c k i .
(Lõpp järgm. nr.)
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Harri Pärkma

Ü BECK IS leidsime ühe 'kohaliku autoklubi tegelase
lahkel kaasab il öömaja sealse töölism aja isaalis.
P ark ettp õ ran d al, lähedase haigla ladust kiires k o rras
h an g itu d n a fta liin ist lõhnavate tekkide vahel võisime
jä lle koo-raks oma p u ru v äsin u d konte v ä lja siru tad a.
A ja n ä ita ja pea all, „ fü h re ri“ p o rtree peakohal seinal
rippum as, nii u in u ti ,seal, k u st hommikul kella 6 paiku
pidi algam a häire.
Hommikul kerge kehakinnitus, m asinate k o rra s ta
mine, meeskond sadulasse, ain sa „raham ehe“ Nõmmiku
pan k a sõidutam ine, uued krõbisevad reg isten n a rg a d ,
viim aste kiires k o rra s vahetam ine jä rg m ises tankim iskohas vuliseva k ü tteain e v astu ja lõpuks kontroll
punkti saabum ine kell K9. K ella 3410-neks toim etati
„telefoni teel“ kohale seni suletud kontroll-punkti a s ja
a ja ja , tä id eti registreerim islehed ja n ap ilt enne kl. 10
algas tähesõidu v i i m a n e e t a p p : Lübeck-Ratzeb u rg — Schwerin — L udw igslust—iGrabow— Perleberg
— K yritz—^Pessin— N auen— B e r l i n , kokku 286 km.

am etlikult, et n ad võivat E esti meeskonda õnnitleda
m ootorratturite-tähesõidu v õ i t j a i n a . Õnnitlema tu
lid ka m eist v arem saab u n u test kaks L ä t i meeskonda
k uuluvat m o o to rrattu rit. Oli k õikjal teisigi, kes k au
gest p õhjast saabunuid ja oma isiklikku sitk u st ja
püsivust tõestanud eestlasile ru tta s id te rv itu si lau
sum a ja k ä tt pigistam a. Ainukesed, kellele meie s a a
bumine ei näinud rõõmu teg ev at, olid l u k s e m b u r g l a s e d oma 10-liikmelise meeskonnaga. N agu koha
peal selgus, olid luksem burglased end pidanud kindlaiks tähesõidu võitjaiks, olles sta rtin u d pisi-riigist
k ü llalt rohkearvulise m eeskonnaga. N üüd tu lid äkki
neile, senitundm atud eestlased ja tru m p asid luksemb u rg laste ■saavutuse tu b listi ü le !

Sel viim asel etap il ju h tu s vähe m ärkim isväärset.
„V anajum al“ oli jälle kord eestlane ja kilom eetrite
neelamine toim us vähem agi viperuseta. Esim ene peatus
ja k u iv ast leivast koosneva „lõunasöögi“ kugistam ine
oli poolel teel Berliini. Järg m in e peatus meeskonna ja
m asinate k o rrastam iseks te h ti kümmeikond kilom eetrit
enne isihtkohta. Siis läks uuesti lah ti j a v a rsti ilmus
näh tav ale parem al käel nn. r a a d i o t o r n , m ille k õ r
val ipidi asetsem a meie sihtkoht — A vu se ringtee.

Jä rg m iste n a saabusid sihtkohta poolakate 15-liikmeline meeskond, hollandlased ja teised. Kella 18-neks,
mil suleti finiš, oli saabunud esindajaid küm nest r ii
g ist kokku 93 tä h e sõ itja t k augem alt ja lähem alt.
A rvuliselt oli saabunud hollandasi 42, poolakaid 15,
e e s t l a s i 14, luksem burglasi 10, m u ja lt vähem.

A ja n ä ita ja osutas 15.30, kui E esti meeskond
sõidukite m ürisedes A vu se väravaisse kogunenud ra h
v am u rru st te rv ita tu n a sihtkohta saabus. Olime saa
bunud sihtkohta, jä tte s te rv e lt 2 ^ tu n d i aega reservi,
sest fin iš oli saabujaile avatud kuni kella 18-ni. T ähe
sõidu korraldavasse toim konda kuuluvate, pruune kroo
nulikke m undreid kandvate am etisikute ju h atu sel rivistasim e oma sõidukid ja peale terv itu ste ärak u u lam ist
jä äd v u stati meid koos v astu v õ tjateg a fotoplaadile.
Ju b a kuuldus k o rra ld ajate suust, kuigi algul m itte

Jä rg n e s I Olümpia tähesõidu m älestusesem ete v ä lja
jagam ine ja edasi p ak u ti sam as A vu se resto ran i rõdul
esimest ja ü h tlasi k a viim ast saksa ,.,külakosti“, mis
koosaies tassikesest kohvist, võileivakesest, k la asist v er
m u tist ja 10 sig aretist.

Peale kella 18 te a ta ti esimesed kokkuvõtted ta g a
järg ed est, kuigi veelkord „m itteam etlikult“. N üüd sel
gus E esti meeskonna ü llatav ülekaal. O l ü m p i a
mootorratturite-tähesõidu
võitjaks
k u u l u t a t i E e s t i m e e s i k o n d 15 727,6 p u n k tig a,
teisele kohale tu lid luksem burglased 2 610,2 punktiga.
Järg n esid L äti, Poola, H ollandi jt. Ü htlasi te a ta ti, et
am etlik ta g ajä rg e d e kuulutam ine ja auhindade ja g a
mine võitjaile toim ub K uningaplatsil Krõlli pidusaali
des esm aspäeval 3. augustil kell 21, kuhu p alu ti võidu
k a t E esti meeskonda k indlasti ilm uda.
Pole vist ta rv id u st m ainida, et meeskonna meeleolubarom eeter üle hulga a ja osutas jällegi rõõmu- ja
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A vuse ringtee
Pildil näeme B er
liini nn. A v u s e
ringtee 'põhjapool
set kurvi. A vuse
ringteel peetakse
teatavasti m aailm a
suurem ad
autode
võidusõidud. N im e
tatud kurv on ehi
tatud säärasel ku
jul, et seal m u u
tub võim atuks võidusõidukite väljatorm am ine sõidu
teelt kurvivõtm isel, isegi suurim a
kiiruse juures

lootusrikast kõrgrõhkikonna seisu. U nunesid silm apilk
selt selja ta h a jä etu d ^päevade raskused, sest kõrge siht
oli te en itu lt saavutatud.
Õ htune h äm aru s laskus suurlinnale, kui meesikond,
jällegi h a rju n u d riv ikorras, teele asus ü hiskorteri poole,
mis asetses 20 km kaugusel kesiklinnast. Teel k a su ta
sime võim alust tutvuneda kiires k o rra s Olümpia sta a
dioni kolossaalsete ehitustega ja läkitasim e T allinna
poole teele telegram m i võiduteatega. Oli ju b a pime,
kui saabusim e Spajidau eeslilinas m etsaäärsesse öökorterisse, m is asetses re sto ra n i K arlslu^t ruum ikates
ühiskorteriks sisu statu d suvesaalides. Jä rg n e s 4-päevane paigalseis, m ida k asu tati sõidukite põhjalikuks
k orrastam iseks ja B erliiniga tutvunem iseks.
E sm aspäeval, 3. augusti õhtul andis peale v a s ta
vate tserem oniaalide sooritam ist j a ta g a jä rg e d e am et
likku v äljak u u lu tam ist R ahvusvahelise M ootorratturite
Klubide L iidu esimees E esti m eeskonnale üle tähesõidu
rahvusvahelise r ä n d - t r o f e e , 'Suure k u n stip ärase
hõbekarika m arm oralusel. A uhindade jagam ine ja
võitjate austam ine algas hilinem isega ja venis ebatava
liselt pikale, nii et teele öökorteri suunas võisime
asuda alles öösel kella 1 paiku. K una kavas oli ta g a si
sõidu alustam ine ju b a jä rg n e v al varahom m ikul ja
B erliin-T allinna tee läbistam ine 3 päevaga, siis polnud
enam aega m agam isele mõtelda, vaid tu li peale tu n n i
a ja list u in ak u t alu stad a sõidu ettevalm istustega.
'Z O D U T E E L E asusim e teisipäeval, 4. augusti hommi
kul (kella 6 paiku j a seadsim e .siihiks veel sam aks
õhtuks K ö n i g s b e r g i jõuda. Esim esed 100 km jäid
õnnelikult selja ta h a. L äbistasim e K ü strin i linna su u
n ag a Landsbergile. O otam atult hakkas „streikim a“
Tomasovi N S U . 'Selgitati rike süüteseadeldises j a k õ r
valdati see esialgu oma ab ista jate g a. R ahulik edasisõit ei kestnud siiski pikalt. L äbistanud Friedebergi,
W oldenbergi ja Schloppe saabusim e D eutschkrone linna
ja siin selgus, et tõ rk ja s N S U ei ta h a enam omal jõul
k aasa tulla. Ü m bruskonnas polnud väljav aateid uute
süüteseadeldise osade hankim iseks, kuigi N S U on p ä r it
olult i s a k s a m asin. E i jä ä n u d üle muud, kui Tomasov oma N S U ’l tu li v õ tta järgim ööda M annerti ja
K letski sleppi.
P ä ris väänkaelaks osutunud N S U korduv p a ra n d a
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mine oli nõudnud tundidepikkuselt k allist aega ja kui
meeskond Schlochau ju u re s Saksa-Poola piirile saabus,
lasikus m aale pime vihm ane öö. Polnud p a ra ta . Tuli
m a tta kavatsus jÕuda päeva sihtkohta K önigsbergi ja
otsida öökorterit p iiriä ärses Poola linnas C h o j n i e e s . Siinses hotellis U rban saime suhteliselt vähese
ra h a eest esm akordselt oma teekonnal korraliku ja
m aitsva sooja õhtueine ja öömaja, mis meeskonna eel
neva päeva ebaõnnest lan g etatu d meeleolu jälle vajalisse kõrgusse aitas tõsta.
U us m ure algas jä rg n e v a l hommikul, kui „m eist
rid “ korduvalt Tomasovi N S U ju u re pidid asum a. Veel
kord k a tsu ti m asinale ,^iääled sisse a ja d a “ j a n äis ju b a
korraks, et see võtab „aru pähe“. Kohe selgus aga
kõigi kurvastuseks, et ain u lt ajutiseks. U uesti võeti
sõiduk sleppi j a selliselt läbistasim e Poola koridori
ning D anzigi tip u D irschau-M arienburgi vahel, jä tk a
tes sõitu Elbingisse, kuhu saabusim e päeval kella 14
paiku,.
M arienburg—lElbingi-vahelisel etap il vihm ast libe
daks m uutunud asfaldil k a tse ta ti üle hulga a ja m uidu
ju b a ununem a kippuvat nn. sõitu küljeli m asinal või
lihtkeeles k u k k u m i s t . Libisesid P õ l t s , I d n u r m
j a K l e t s k i , viim ane seekord k a soolomasinal, olles
kavalerlikult „välja vahetanud“ puruväsinud pr.
M ä n n i , kes sõitis nüüd S c h a g a 1 i poolt ju h itav a
m asina külgvankris. Libisemise ta g a jä rje d : k riim u s
tused m eestel ja sõidukitel, kuid ei m idagi tõsisem at.
E lbing osutus esimeseks saksa linnaks meie teekon
nal, kus leidsime 5osc/i-süüteseadeldiste s.petsiaaltöökoja ja üh tlasi vahetam isele kuuluvad osad N S U m asi
nasse. Sõiduki kocrrastamiseks kulus siiski aega tu n
didepikkuselt ja kui jälle kõigi m asinate tervise ja
oma jõu ju u res olles sõitu Königsbergi suunas võisime
alustada, n ä ita s a ja n ä ita ja ju b a 7. õhtutundi.
Kui saabusim e K önigsbergi, oli jälle pim e n ing ei
jä än u d üle muud, kui otsisime linnas üles ju b a sinnasõidul tu tta v a k s saanud öömaja. Meeskonna meeleolubarom eeter n ä ita s jälle m adalseisu: tagasisõidu esi
mese päeva kava, m aha sõita etapp Berliin—K önigs
berg, olime suutnud k a tta vaid teise päeva hilisõhtuks,
mis tähendas ilm selt seda, et meie enne 7. augusti
õhtut ettekavatsetud 6. augusti asemele T a l l i n n a
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ei jõua. K önigsbergis öökorteri otsimisel ta b a s meid
järjek o rd n e „ü llatu s“. Selgus, et ühiakorter, kus B er
liini sõidul ööm aja leidsime, oli enne meie tu lek u t te r
veni teistele v ä lja ü ü ritud. Kõik katsed leida öömaja
m u ja lt ebaõnnestusid ja v äljav aated lagedal tä n av al
ööbimiseks ü ha suurenesid. Lõpuks, kui oli saabunud
kesköötund ja eelpool nim etatud ü h isk o rteri ju u res
asetseva einelaua ruum k ü la listest tühjenes, rääkisim e
peremehele augu pähe ja saim e tasku-kohase ta su eest
loa sam as resto ran iru u m is toolidel-ipinkidel ööbimiseks.
L isaks sellele veel k laasi kuum a teed, mis asendas ü h t
lasi nii lõuna- kui õhtusöögi sel päeval.
Jä rg n e s neljapäev, 6. august, m il varahom m ikul
alu statu d etapp K önigsberg— T ilsit möödus vip eru s
teta. Leedu poolel te rv ita ti meid jalam aid tug ev ate
vihm avalangutega, sam u ti nagu sinnasõidul. Lepituse
ja tu ju paranem ise tõi siiski odav ja tubli lõunasöök
Tauroggenis. E d asi lä b ista ti Leedu te rrito o riu m seik
lusteta, ilm a e t selle all oleks k an n a ta n u d sealsed kaheja neljajalgsed.
Leedu— L äti p iirilt, kuhu saabusim e kella 18 paiku,
andsim e endast esim est elumäirki T a l l i n n a s s e
telefoni teel.
Videviku linnale laskudes saabusim e
Riiga. Kohaliku mootorspordi klubi teg elaste k aasabil
täitsim e sõidukite paagid vaid äärm ise vajad u se u la
tu se s k u rik u u lsa läti kütteainega. K ui olime leidnud
veel öökorteri kohaliku KNMÜ ruum es, selgus, et küm
mekond kilom eetrit enne R iiat oli K 1 e t s k i, kes veel-

M eeskonna peatus Po.ola-Saksä piiril

pinnal, kus puudub küll sile asfalt, kuid iselle asemel
ootab sõ itjat meeldiv vaheldus m etsade, põldude, k in
kude ja orgude vahel lookleva tu tta v a k ru u satee kujul.
P ä rn u eel oli v astu saabunud esimesi am etlikke
te rv ita ja id . Meid ootas E esti Mootor,spordiklubi esi
mees K. S ä r g a v a , tem aga k a a sa s E. G laudan abi
k aasag a ja E. N euhof fo to ap araad ig a. Lühike te rv itu s
ja tugev käepigistus kõigile v õitjaile n in g sellele jä r g
nes sissesõit P ä rn u peatusega E n d la te a trim a ja ees.
H iljem k o rrald u s E ndlas tubli lõunasöök, nüüd ju b a
v astu v õ tja te kostitusel ja kuluL
Sõidul P ä rn u — T allinn ta b as meid tugev vihm a
hoog, m is seni korrash o itu d sõidukid ja sõitjad paksu
p o rik o rrag a a ita s k a tta . L ad u sat edasiliikum ist p id u r
dasid ka nüüd viimsel m inutil meid ta g a a ja n u d õnne
tused: M ärjam aa aleviku vahele saab u n u lt kukkus
pr. M ä n n i , kes veelkord oli k a tse t tein u d oma k u k
kum iste poolest kuulsaks saan u d sõidukit isiklikult
ta ltsu ta d a ja sihtkohta ju h tid a. K an n atad a sai nii
sõ itja kui sõiduk, õnneks m itte liiga tõsiselt. Sam as
M ärjam aa vahel tu li m inul teiskordselt kogu sõidu
v ältel p ara n d ad a oma sõiduki „läbipõrutam isest“ p u ru
nenud ta g a r a tta sisekummi. Õnne polnud ka P erten il
ja lõpuks S c h a g a 1 i 1, kes poolhaiget K letsk it koju
ju h tis, ja k a v an am eistril M a n n e r t i 1. Lõipuks siiski
sõitjad ja sõidukid, olgugi et mõned n eist slepis, saa
busid rivis S a u e l e , kus I olüm pia-m ootorratturiteMeeskond puhkusel ja m asinate korrasta
tähesõidu v õ itjate pidulikuks vastuvõtuks oli kogune
m ine
nud enam kui tu h a t m ootorspordihuvilist. ,Ei puudu
nud isegi au v ärav ad ja terv itu sed m ü rtsu v a orkestriga.
kord riskeeris pr. M änni sõidukil sõita, teistkordselt
Mis kõik selle jä re le sündis, kuidas au riv is ta g asi
kukkunud, nüüd aga ju b a end tõsisem alt põlvest ja
kodulinna sa ab u ti jne. jne., selle kirjeldam iseks pole
m u jalt vigastades. T a oli kih u tan u d peale äk itselt
enam paika siinkohal, sest kõik see peaks olema sam a
ettehüpanud koerale. K letskil tu li edasisõitu jä tk a ta
tu tta v nii vastu v õ tjaile kui vastuvõetuile.
ju b a külgvankris.
L igikaudu kuu aega hiljem , n a p ilt enne E esti Suursõitu 1936, saab u s T allin n a k a E esti täh esõ itjailt või
'~7 A U G U STI päevakava — etapi R iia— T allinn lä■
bistam ine — algas hommikul kella 7 paiku ja detud rän d k arik as — rahvusvaheline trofee, mille k a its
miseks ja tagasivõitm iseks 1937. a. E esti m ootorsporta ja n ä ita ja osutas veidi üle 11 kui v ip eru steta p iiri
lasil tuleb rakendada oma p arim tah e j a võimed.
punkti jõudsime. Ootasime piirip u n k ti avam ist 12-ni.
Eestipoolses L a a t r i tollipunktis te rv itasid meid esi
mesed kodum aalased — vastutulelikud j a alati h e a tu ju
lised piirivalvurid. N eilt saime lugeda üle h ulga a ja
esimesi kodum aisi ajaleh ti, k u st meeldiva ü llatusena
J ä r g m i n e „AUTO" num ber ilmub
selgus, e t kodus oli m eist teh tu d p ä ris „päevakange
lased,“ n in g et kavatsusel olevat m ingi suurejooneline
v a s tu v õ tt!
Telefoni teel teatasim e T allinna, et loodame saa
buda kohale kella 17—18 paiku ja siis alustasim e sõitu
uuesti arm saks ja kuidagi imekoduseks saan u d E esti

15. jaan uar i l 1937
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