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lat od zakończenia
produkcji Fiata 126p
www.fiat126p.kofeini.com

Łódź
17 września 2016
Motodrom
Manufaktura
Parada na ul. Piotrkowskiej

Motodrom

ul. Drewnowska 147
godz. 8.00
Na łódzkim torze wyścigowym młodzież
stawia pierwsze motoryzacyjne kroki.
Tu Automobilklub Łódzki wraz z Policją uczą
zasad ruchu i prawidłowych zachowań na
drodze oraz propagują bezpieczeństwo.
Na Motodromie odbędzie się konkurs
zręczności kierowców, w którym udział
wezmą najszybsze auta i najzdolniejsi
kierowcy, ale także ci, którzy chcą w sobie
rozbudzić pasję ścigania. 85-letnia tradycja
Automobilklubu Łódzkiego jest gwarancją
profesjonalizmu.

Manufaktura
godz. 13.00–14.30

Manufaktura w krótkim czasie stała się,
obok ulicy Piotrkowskiej, wizytówką miasta.
Dziś trudno wyobrazić sobie bez niej Łódź.
Manufaktura to muzea, kina, dyskoteki,
ponad 250 butików i sklepów, kilkadziesiąt
restauracji. Jednak jej punktem centralnym
jest drugi co do wielkości rynek w Polsce,
pełniący funkcję otwartej przestrzeni
publicznej. To tutaj organizowane są
imprezy kulturalne i rozrywkowe. Na rynku
znajduje się też najdłuższa w Europie
fontanna oraz zmiejsca odpoczynku.

Parada ul. Piotrkowską
godz. 15.00–19.00

Ulica Piotrkowska to najpiękniejsza łódzka
ulica, która nie tylko Polakom kojarzy się
z Łodzią. Ten piękny deptak w ostatnich
latach przeszedł udaną metamorfozę.
Starą, zniszczoną i niechlujną kostkę
brukową zastąpił elegancki granit,
a fasady budynków odzyskały dawny
blask.

PROGRAM

HISTORIA
1972
9 XI - prezentacja Fiata 126
na salonie samochodowym
w Turynie.
1972
XI - w fabryce Fiata w Cassino
wyprodukowano partię
pierwszych 100 Fiatów 126.
1972
Fiat 126 zajął 6. miejsce
w plebiscycie Car of the Year.
1973
6 VI - w Fabryce Samochodów
Małolitrażowych w Bielsku-Białej zmontowano
pierwszego polskiego
Fiata 126p z całkowicie
włoskich części.
1973
22 VII - w Święto Manifestu
Lipcowego w bielskiej FSM
odbyło się uroczyste
uruchomienie taśmy
produkcyjnej. Do końca lipca
1973 r. fabryka wypuściła
60 samochodów, a do końca
roku 1500.
1973
VIII - od początku produkcji
halę montażową Fabryki
Samochodów Małolitrażowych
w Bielsku-Białej opuściło
200 Fiatów 126p.
1974
Roczna produkcja polskich
Fiatów 126p osiąga 10 tys.
sztuk.
1975
Załoga Fabryki Samochodów
Małolitrażowych w Bielsku-Białej wyprodukowała
stutysięczny egzemplarz
Fiata 126p.

1975
18 IX - uruchomienie
produkcji w Zakładzie nr 2
w Tychach.
1976
Wprowadzenie
zmodernizowanego
silnika o pojemności
652 ccm.
1977
VII - wprowadzenie
modelu Polski Fiat 126
650 z silnikiem o mocy
24 KM.
1979
8 VI - na mocy 10-letniego
kontraktu między PolMotem
a Fiatem FSM staje się
wyłącznym producentem 126.
1980
22 IV - w FSM
wyprodukowano
milionowy samochód,
z czego 700 tys. to Fiaty
126p, a reszta to Syreny.
Wersje specjalne „126 Red”
i „126 Brown”.
1982
Model PF 126p 650E,
jak „ekonomiczny”.
1985
Wyprodukowano już
2 mln maluchów. W kwietniu
zmodernizowana wersja FL
i to jest koniec malucha
w klasycznym wydaniu.

1987
Wprowadzenie modelu
126p Bis z leżącym silnikiem
703 ccm o mocy 26 KM.
Mało udanego Bisa,
produkowano w Polsce
i we Włoszech do 1991roku.
1992
Wykupienie przez Fiata
90% akcji FSM.
Silnik dostosowany
do benzyny bezołowiowej.
1993
20 VII - 3-milionowy
Fiat 126p.
1994
Zmodernizowany model
„el”, zwany popularnie
„Elegantem”.
1996
Wprowadzenie modelu
Fiat 126p elx z katalizatorem.
1997
Obiegowa nazwa Maluch
staje się oficjalną nazwą
modelu.
1998
Mija 25 lat od rozpoczęcia
produkcji PF 126p.
2000
22 IX - zakończenie produkcji.
Pożegnalna seria Happy End
licząca 1000 numerowanych
egzemplarzy, 500 w kolorze
żółtym i 500 czerwonym.
źródło: Classicauto.pl

REGULAMIN
1

7

Uczestnicy przybywają na imprezę we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt.
Za szkody wyrządzone podczas imprezy odpowiada
wyrządzający szkodę.

Wszelkie zniszczenia usuwane będą na koszt osoby
dokonującej zniszczeń, a wycieki płynów eksploatacyjnych usuwane będą na koszt właściciela auta.

2

Do Manufaktury będzie zorganizowany wjazd jedną
grupą i wyjazd również odbędzie się wspólnie dla
wszystkich pojazdów. Prosimy o punktualność, gdyż
nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu poza zorganizowanymi ruchami kolumny.

Na terenie zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest
do przestrzegania niniejszego regulaminu. Łamanie
regulaminu, mogące bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo innych lub rażąco naruszające porządek,
skutkować będzie konsekwencjami, wliczając w to
przymusowe usunięcie uczestnika ze zlotu.

3
Za kradzieże, włamania do samochodów i przypadki
losowe organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności. Każdy z uczestników odpowiada za swoje
mienie i ma obowiązek zabezpieczyć się we własnym
zakresie przed jego utratą na skutek kradzieży lub
zniszczenia.

4
Zabrania się jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący jest pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.

5
Używanie samochodu na terenach, gdzie odbywa się
impreza dozwolone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE za przyzwoleniem organizatorów zlotu, w miejscu przez nich
wskazanym i w czasie przez nich określonym, ujętych
w programie. Zabrania się kategorycznie czynienia
tego na własną rękę. Każdy pojazd MUSI posiadać
obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny, stanowiący dowód pełnej sprawności
pojazdu, a kierujący pojazdem MUSI posiadać aktualne prawo jazdy. Auta ani kierowcy niespełniający wymogów formalnych nie będą dopuszczeni do udziału
w konkurencjach motorowych.

6
Organizator (www.terytorium126p.pl) 16. rocznicy
zakończenia produkcji Fiata 126p czuwa nad prawidłowym przebiegiem imprezy.W tym celu uczestnik ma
obowiązek respektowania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa i porządku. Organizator może wskazać
osoby pilnujące porządku, a ich polecenia posiadają
taką samą wagę jak organizatora.

8

Nie ma możliwości wcześniejszego
wyjazdu z Manufaktury!
Aby nie było zamieszania, przed wjazdem każdy
uczestnik otrzyma tekturową podkładkę pod silnik. Podkładka powinna znajdować się pod autem przez cały
okres postoju w Manufakturze i na ulicy Piotrkowskiej.

Zabrania się:
1. Podejmowania czynności mogących naruszyć bezpieczeństwo osób lub stanowić zagrożenie mienia.
2. Używania samochodu na terenie zlotu niezgodnie
z programem (czas i miejsce).
3. Uczestnictwa jakimkolwiek innym autem niż Fiat
126p! (wyjątek stanowią pojazdy wyprodukowane
przez FSM oraz Fiaty 500 wyprodukowane przed
1974 rokiem).
4. Prowadzenia jakiejkolwiek agitacji politycznej
(w tym rozdawania ulotek)!
5. Reklamowania na pojazdach firm i (lub) produktów! W szczególności zakazuje się reklamy firmom
powszechnie używającym Fiata 126p jako nośnika
reklamy!

Organizator ma prawo:
1. Wezwać do zaprzestania naruszeń regulaminu.
2. Dokonać czynności zmierzających do usunięcia
przyczyn naruszenia regulaminu – również na koszt
zobowiązanego.
3. Odwołać część imprezy ze względu na brak frekwencji lub czynniki niezależne od organizatora.
Koszty uczestnictwa: 35 zł

Spotykamy się:
•S
 tartujący w zawodach
– na Motodromie o godz. 8.00
•N
 iestartujący w zawodach
– na Motodromie o godz. 12.00

Barnaba Bonati
Antoni Chętko
Krzysztof Dolder
Dominika Grabarczyk (Grabarrra)
Anna Jahn (Jane Black)
Krzysztof Jarzębowski (Jarząbek)
Monika Jędrasik
Adam Jóźwik
Włodek Kawiński
Damian Korkosz (Damiano)
Piotr Kowalski (Piotrek Wielki)
Michał Majer (PimpQ)
Krzysztof Mękarski
Piotr Miłek (Fiatcik)
Mateusz Osak (Osii)
Agnieszka Kwiatkowska-Pietrasik (Agus)

Jacek Pietrasik
Marta i Jakub Terczyńscy (Guti)
Marcin Nowak (M.a.x.x.)
Kamil Stasiak (Stasiu)
Sylwia Szefer (Sylwionka)
Katarzyna Wit
Mateusz Wośko (Morrek)
Mateusz Zawadzki (Galerianek)

GŁÓWNY ORGANIZATOR
Paweł Kawiński, tel. 506 121 838 • e-mail: fiat126p@kofeini.com
www.kofeini.com • www.fiat126p.kofeini.com
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Zgierz, ul. Barona 8b
Łódź, ul. Gdańska 126
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