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Czy jeste ś za 
konfiskat ą 
samochodu za jazd ę 
po pijanemu?

nmlkj Tak

nmlkj Nie

głosuj >>

 

  

Wasze komentarze

• 
Namaluj sobie 
rejestrację... (105)

• Niemieckie 
najlepsze?! (47)

• Spalone samochody 
(42)

• Przez 31 krajów za 
1000 euro (41)

• 
Kobieta za kierownicą 
- to brzmi dumnie? 
(33)

  

 

 

 

 
  

  

  

  

   

WYDARZENIA 

Zlot miło śników Forda 
05.07.2004 16:59 (aktualizacja 17:29)  

362 samochody zjechały na Zlot 
Miło śników Marki Ford zorganizowany w 
Warszawie przez OMC Motors i Focus Klub 
Polska.  
 
 
Reprezentowane były prawie wszystkie rejony 
Polski - od Sanoka po Międzyrzecz i od 
Wrocławia po Białystok. Jury pod 
przewodnictwem Ewy Błaszczyk wybrało 
najładniej stuningowane Fordy - escorta, 

focusa i mondeo, ale nie konkurs i jego wyniki były waŜne. Najbardziej liczyła się 
postępująca integracja miłośników samochodów z owalnym logo.  
 

 

  

 
 
Tak jak zderzak w zderzak stały Ford A Tudor 
i Mondeo ST 220, tak uczestnicy ramię w 
ramię i pierś w pierś (pań nie brakowało) 
zmagali się z licznymi zadaniami 
przygotowanymi przez organizatorów. 
Najwięcej emocji budziło przeciąganie liny, a 
adrenalina najwyŜej skakała podczas jazdy na 
płytach poślizgowych. Oczywiście nie 
zabrakło fachowych dyskusji, wymiany 
doświadczeń i porad, których udzielali 
fachowcy z PGD Tuning. Organizatorzy 
zebrali pochwały za znakomita organizację Zlotu od jego uczestników oraz od 
tłumnie odwiedzających go gości. 
 
Zobacz foto-galerie ze zlotu. To TUTAJ . 
 
Zobacz ostatnie wydanie naszego biuletynu .  
 
Porozmawiaj na Forum   
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 wpisz swój e-mail Zapisz się

   wyślij do znajomego « powrót   drukuj  

  Zobacz równie Ŝ
 

» Niemieckie najlepsze?! 10.11.2005
» Przez 31 kraj ów za 1000 euro 10.11.2005
» Samoch ód roku w USA 07.11.2005
» Moda, muzyka, motoryzacja... 04.11.2005
» Mini tu, Mini tam... 02.11.2005
» śubry na mecie - wyniki 23.10.2005
» COTY 2006: przegrani! 19.10.2005
» Terenówki w du Ŝej wodzie 12.10.2005
» Collina m ówi "sorry!" 07.10.2005
» Tajna premiera nowego punto 06.10.2005
» Samochody i polityka... 14.09.2005

więcej   

  Wasze komentarze [12]  dodaj komentarz  
  PokaŜ więcej:   chronologicznie     według tematów

  Najnowsze:  
 • Mój ulubiony Detroid pe łna nazwa: Ford GT40  

Fan T.U.N.I.N.G.  /11.07.2004 17:43/  Wg mnie najładniejszy z Ford'ów tj. Ford 
no juŜ wiecie jaki. Kiedyś widziałem program na TVN [...]

 • a w fordzie w Rzeszowie potrafia ci ukra ść Ŝarówkę, paliwo, a nawet olej z  
vc  /08.07.2004 11:43/  silnika jak tylko im auto na serwis odstawisz - ... marka
 • No popatrz!  

idol serwisu forda w rzeszowie  /23.07.2004 17:03/  A to skiny...
 • FORD 

MAZI  /07.07.2004 14:11/  FORD .. WORT JAK TO MÓWIĄ
 • HeHe - tak m ówią ludzie z kompleksami, kierowcy Ład , Skód, 

Peugeot ów, Renault,  
Wyku  /08.07.2004 16:27/  Seatów, Kia, Hyundaiów.... i tego typu 
"sprzętów" ...... Ty pewnie się do nich zaliczasz [...]

  PokaŜ więcej:   chronologicznie     według tematów
« powrót  

 
 

OSTATNIE GALERIE  

• Minii na weekend

• Camel Trophy

• Alfa Brera na torze

• Ople OPC

• Grand Prix Fiata

• Skoda yeti

• Kubica w Enstone

• Touareg GT

• Projekty Ferrari

• Na rajdowych trasach

 napisz do serwisu Motoryzacja Copyright © 1999-2005 INTERIA.PL S.A.  serwisy INTERIA.PL  >>

INTERIA.PLCZATeriarandki
poczta

Archiwum www.FOCUSKLUBPOLSKA.com.pl


