
Retrosõidust osa võtma on oodatud kõik vanasõidukid, 
mille tootmisaasta on 1984 või varasem. Nooremad 
väärtuslikud vanasõidukid ja hobisõidukid saavad 
osaleda kokkuleppel korraldajatega.

Hansa Retrosõidul osalemistasu on 20 € sõiduki kohta.

Korralduskomitee saadab registreerimiskinnituse 
osaleja e-mailile ja kui olete ära tasunud osavõtutasu, 
loetakse Teid Retrosõidule registreerunuks ja 
saadetakse sellekohane kinnitus. 

NB! Kuna näitusealal Tartus, Vabaduse puiesteel on
sõidukite arv piiratud, kehtib registreerimisel reegel 
„kes ees, see mees“.

Osalemine 

Osalejatel palutakse tulla Tartu Lauluväljakule
20. juulil 2019. hiljemalt kell 9.30. 

Kell 10:00 algab paraadsõidu kolonni moodustamine ja 
sõit Vabaduse puiesteele. Paraadsõidu järjekoha annab 
registreerimisnumber, mis antakse laulu- väljakule 
saabumisel. PARAADSÕIT Tartu kesklinna toimub 
politseieskordi saatel läbi Tartu linna. 

Paraadsõidule järgneb SÕIDUKITE VÄLJANÄITUS Tartus, 
Vabaduse puisteel. Väljanäitusel toimub sõidukite ilu- 
ja stiilikonkurss, kus auhinnatakse nii sõidukeid kui ka 
sõidukite juhte koos kaaskonnaga 

Täpne konkursi juhend avaldatakse Facebookis ja 
Levatek`i kodulehel veebruaris, et osalejatel oleks 
piisavalt aega stiili lihvida.

Registreerimine Hansa Retrosõidule algab 
1. veebruaril 2019. 

Osalejal tuleb saata e-mail aadressile 
hansaretrosoit@gmail.com järgmise infoga:

Osaleja nimi/Kontakt (e-mail /telefoninumber);

Sõiduki mark, mudel ja tootmisaasta 
(manusena lisada pilt sõidukist);

Kas osaleja osaleb :
 - võiduajamisel;
 - Õhtusel peol Püssirohukeldris 
   (ühtlasi palume anda teada, mitu inimest
   õhtusest peost osa võtab).

Autoilu- ja stiilikonkursi ning võiduajamise 
VÕITJATE AUTASUSTAMINE toimub kontserdilaval 
Vabaduse puiesteel kell 18:00.

Autasustamisele järgneb Retrosõidu pidu maailma 
kõige kõrgema laega pubis - Püssirohukeldris (lae 
kõrgus põrandast 1028,2 cm). Pakutakse suupoolist ja 
kesvamärjukest, tantsuks mängib ansambel. 
Pidu kestab hiliste öötundideni.

Õhtusel peol osalemine maksab 25€ inimene, mis 
tuleb tasuda koos retrosõidu osavõtutasuga.

Osalevaid sõidukeid valvab 20. juuli õhtust kuni 21. juuli 
hommikuni Vabaduse puiesteel turvafirma.

21. juulil algusega kell 12.00 toimub PARAADSÕIT 

tehnikamuuseumi. Millise Lõuna-Eesti tehnika- 
muuseumiga on tegemist, jääb üllatuseks!

Väljanäituse ja võiduajamisega samal ajal toimuvad 
Tartus Hansapäevad (www.hansapaevad.ee/hansalaat), 
kuhu on oodata üle 400 kaupleja Eesti kõikidest 
maakondadest ja naaberriikidest.

VANASÕIDUKITE VÕIDUAJAMISEL osalemine on 
vabatahtlik, kuid soovitatav. Võiduajamine toimub 
Tartu linna ja lähiümbruse asfaltteedel. Võitjaks 
tunnistatakse kõige täpsemalt etteantud ajagraafikus 
sõitnud ekipaaž. Võiduajamise korraldamisel lähtutakse 
eeldusest, et see ei tohiks kahjustada sõidukit. 
Võiduajamise orienteeruv kestvus on 55 minutit.
Võiduajamine viiakse läbi erinevates võistlusklassides. 

Võiduajamise täpne juhend avaldatakse Facebookis
ja Levateki kodulehel. Võiduajamise legend antakse 
võistlejatele 20. juuli hommikul.

Rõhutame: tähtis ei ole mitte niivõrd sõidukiirus, vaid 
täpsus. Võiduajamise võitja tunnistatakse parimaks 
vanasõiduki juhiks Lõuna-Eestis ja Liivimaal, võitja on 
parem garaažinaabrist ja kaasklubiliikmest.

Korraldajad on kokku leppinud erihinnaga ööbimisvõimaluse 
retrosõidul osalejatele Tartu majutusasutustes.
Sooduskood ja tingimused edastatakse osalejale koos 
registreerimiskinnitusega.

Jooksvalt saab infot retrosõidu ja registreerunute kohta
      Facebookis: www.facebook.com/levatek.levatek
      Levateki kodulehel: www.levatek.eu

Korraldajatele saab kirjutada mailile:
hansaretrosoit@gmail.com

20.ja 21. juulil 2019. 
Tartus.

Registreerimine


