
XXXI Vanamootorrataste kokkutulek 

Mustjõe Moto 2018  

6.-8.07.2018 Mustjõe Kõrtsitalus, 

 Mustjõe külas, Anija vallas, Harjumaal  

59°17'35"N   25°30'38"E    www.mustjoe.ee 

Oodatud on kõik Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto liikmed koos peredega ning mitteliikmetest 

huvilised, kellel on ette näidata 35-aastane või vanem mootorratas. 
 

Reede, 06.07.2018  

Alates 17:00 Registreerimine  

Õhtusöök - meelepärase õhtusöögi või muud paremad palad võtab igaüks ise kaasa. Kohapeal grillimisvõimalus. 

Suhtlemine, muljete vahetamine, omainimeste pillibänd ja makimuusika, tants, karastavad joogid, saun jms.  

Laupäev, 07.07.2018  

8:00-9:30 Hommikusöök (Mustjõe laagripaigas)  

9:30 Lipu heiskamine, infokoosolek, ühisfoto  

9:50 Ettevalmistus sõiduks. NB! Marsruut kokku ca 115 km nii kõvakattega kui ka kohati kruusateedel. 

*Läbitud teekonnaga seotud paikade, ajaloo jms kohta on õhtul ka väike tähelepanu- ja teadmistekontroll!   

10:00 Sõit Tapale. Ca 38 km mööda Tapa-Lehtse-Jäneda maanteed.  

11:00-12:30 Vanamootorrataste väljanäitus Tapal. Võimalus külastada Tapa Muuseumi ja käia vaatamas rongijaamas 

Tapa auruvedurit. 

*Väljanäitusel ka Sada Aastat Ratastel festivali Märgiralli templi saamise võimalus! 

12:30-13:00 – Sõit Neeruti maastikukaitsealale. Ca 17 km.  

*Neeruti maastikukaitsealal toimub võistlus kiireima vabajooksuga ratta väljaselgitamiseks. 

13:00-13:30 – Sõit Neeruti mägedest Moe Piiritusetehasesse.  Ca 17 km mööda Jõepere-Vahakulmu maanteed. 

13:30-16:30 – Lõuna, Rinaldo sõit ja soovijatel Moe piiritusetehase muuseumi külastus giidiga (3 eurot/inimene).  

16:30-17:00 Sõit Ambla kiriku juurde, Vabadussõja Mälestusmärgi külastus. Ca 15 km.  

*Vaba liikumine tagasi laagriplatsile. Ca 28 km läbi Käravete-Jäneda, soovitame külastada teel Jäneda mõisa.  

18:30-20:00 Saun, murumängud  

20:00-21:30 Õhtusöök  

21:30 Kokkuvõtted, parimate autasustamine 



22:00 Tantsuks esineb armastatud ansambel "Apelsin"  

Pühapäev, 08.07.2018   

8:30-10:00 Hommikusöök  

10:00 Lipu langetamine  

 

Osalustasu:  € 60/osavõtja,  EVMK Unic-Moto liige ja tema pereliige € 30/osavõtja, kuni 12-aastased lapsed tasuta.  

100 aastase ja vanema rattaga osalejale üritus tasuta! Osalustasu maksmine sularahas kohapeal. 

Osalustasu sisaldab: hommikusöögid laupäeval ja pühapäeval, lõunasöök laupäeval (teekonnal), õhtusöök laupäeval, 

ühisfoto ja rallinumber mootorratturile, ürituse programm, saun reede ja laupäeva õhtul, sisemajutus (tekid, linad, 

padjad hinna sees) või soovi korral telkimisplats. 

Sisemajutus: väikesed kambrikesed 2-kohaliste sängidega (mõnes kambris 1, osades 2 sängi), lisaks Jaapani kuppelhotell. 

Osalejad paigutatakse organiseerijate poolt vastavalt registreerimislehe andmetele ja saadud lisainformatsioonile. 

NB! Kohapeal ei ole avatud baari, seega omad joogid-snäkid ise kaasa.  

NB! Organisaatorid jätavad endale õiguse teha muudatusi ürituse programmis või osavõtutingimustes. 

Eelregistreerimine Unic-Moto kodulehel www.unic-moto.ee (elektroonilise vormi täitmine).  

Lisainfo: unicmoto@unic-moto.ee 

 

Vahemaad: 

Tallinn - 56 km 

Pärnu - 155 km 

Tartu - 143 km 

Narva - 183 km 

Riia - 328 km 

Vilnius - 621 km 

Varssavi - 990 km 

Helsinki - 142 km 

Stockholm - 475 km 

mailto:unicmoto@unic-moto.ee

