
XXXV Vanamootorrataste kokkutulek 

     Kurtna Moto 2022  
08.-10.07.2022 Kurtna Sündmuskeskus, 
Keskuse tee 12, Kurtna, Saku vald, 75518 
Harjumaa, Estonia 

59°,227013N   24°,712849E 

Oodatud on kõik EesD VanamootorraEaklubi Unic-Moto liikmed koos peredega ja miEeliikmetest 
huvilised, kellel on eEe näidata 35-aastane või vanem mootorratas. 

EEe tasudes on osalustasu soodsam!  
Kuni 10. juunini on üritusele registreerimise hind 65€, 
Unic-Moto liikmetele ja nende kaaslastele 35€, kuni 12-
aastased lapsed on tasuta. NB! Kui miEeklubiliikmena 
tuled mootorraEaga, mille tootmisaasta on 1945 ja 
varasem, on osalustasu 50€ ning osalemine 100-aastase ja 
vanema raEaga on kõigile tasuta. Registreerimisel alates 
11.06.2022 ja üritusel kohapeal maksab osalemine 75€, 
kusjuures sama hind kehMb ka Unic-Moto liikmetele.   
 
Osalustasu maksmine ülekandega 

Saaja: EesD VanamootorraEaklubi Unic-Moto MTÜ  
Konto: EE512200221011926253 (Swedbank)   
Selgitus: Kurtna Moto ja osaleja nimi  
 
Osalustasu sisaldab: 2 hommikusööki (L ja P), lõunat  ja  
õhtusööki laupäeval, sauna, telkimisplatsi, BalMkumi suurima mootorraEamuuseumi külastust (www.teearu.ee) ning 
ühisfotot, rallinumbrit ja osalevate mootorrataste juubelikokkutuleku brošüüri mootorraEurile. Ja muidugi toredat 
seltskonda! 

Kui pole soovi telkida, on võimalus lisatasu eest saada sisemajutust:  

Hotellis: 70€ inimene/2 ööd. Toad 2-, 3- ja 4-kohalised WC  ja dušiga. Kokku 40 kohta.  

Puhkemajas: 40€ inimene/2 ööd, toad 4-kohalised, WC ja dušš koridoris.  

Voodiriided on hinna sees. Osalejad paigutatakse vastavalt registreerimislehel esitatud andmetele. Kuna kohtade arv 
on piiratud, toimub majutamine „kes ees, see mees“ põhimõEel.  
 
NB! Kohapeal on avatud baar (Õlu, siider, gin)  
 
Eelregistreerimine toimub www.unic-moto.ee elektroonilise vormi alusel. Registreerimisel palume üles laadida 
osaleva vanamootorraEa pilt, mis läheb juubeliürituse brošüüri. Brošüüri saavad kõik kuni 10. juunini 2022 
registreerunud. Hilisemad registreerunud kahjuks kaante vahele ei pääse!  
 
Lisaks on võimalus tellida ürituse T-särk, mis on saadaval ainult eEetellimisel.   
 
Üritusele registreerunud saavad e-kirja teel kinnituse pärast osalustasu laekumist. T-särgi tellimisel tuleb selle eest 
maksta 20€ särgi eest koos osalustasuga Unic-Moto arveldusarvele. Registreerida ja osalustasu on võimalik maksta 
ka sularahas Tagadi Restauraatorite päeval 01.05.2022 kl 9-14 Unic-Moto infotelgis. 

Lisainfo: unicmoto@unic-moto.ee, Andrus Lüüding +372 502 8826 (EST, ENG), Urmas Teearu +372 508 7150 (EST, FIN, 
RUS) 

Rikke korral raEa transport laagriplatsile: Aiki Närep +372 501 7716 

http://www.teearu.ee/
mailto:unicmoto@unic-moto.ee


Kokkutuleku kava  

Reede, 08.07.2022  

Võimalik saabuda ja registreerida alates 17:00. Registreerimine avatud kuni 21:00 , toit ja jook enda vabal valikul ja 

soovil. Grillimise võimalus. Võimalus külastada BalDkumi suurimat mootorraEamuuseumit (www.teearu.ee).  

Laupäev, 09.07.2022 

08:00 – Registreerimine (kuni 09:30)      

07:30 – 09:00 Hommikusöök 

09:00 Vanim osaleja heiskab lipu, infokoosolek, ühisfoto   

09:50 EEevalmistus sõiduks.  

NB! Marsruut kokku ca 105 km kõvakaEega teedel.  *Tangi paak täis enne üritust!   

10:00 Väljasõit (Kurtna – Atla  mõis ca 35 

km) 

10:45 - 12:30 Atla mõisa ekskursioon 

soovijatele, Rinaldo sõit  

12:30 – 13:00 Sõit jätkub (Atla mõis – 

Rapla, ca 18 km) 

13:00 - 14:30 Vanamootorrataste 

väljanäitus Raplas, lõunasöök oma 

äranägemise järgi 

14:30 - 15:15 Rapla – Hageri - 

Pärinurma, ca 37 km 

15:15 - 16:30 Pärinurme puutöö 

muuseumi külastus, kohvilaud  

16:30 – 17:00 Sõit tagasi laagriplatsile, 

ca 18 km 

Vaba aeg, saun, murumängud  

18:00 - 20:00 Vanamootorrataste näitus 

19:00 - 20:30 Õhtusöök. KokkuvõEed, parimate autasustamine  

21:00 - … Elav muusika ja tants… 

Pühapäev, 10.07.2022   

8:30-10:00 Hommikusöök    10:00 Noorim mootorraEur langetab lipu  

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

http://www.teearu.ee

