
Dobry początek

Pierwszy oficjalny zlot miłośników samo-
chodów Mitsubishi otworzył prezes pol-
skiego oddziału Mitsubishi Motors, Yasuyuki 
Oyama, który powitał gości, przypomniał 
historię marki, przywołał czołowe modele 
Mitsubishi i najważniejsze wydarzenia z os-
tatnich 20 lat oraz uroczyście wystartował 
pierwszą załogę. Oblegana przez swoich 
fanów ambasadorka modelu Mitsubishi, 
Anna Cieślak, pełniła funkcję honorowego 
gościa spotkania, uczestnicząc w rywalizacji 
na trasach i torach, zwiedzając zabytki i ko-
mentując spotkanie na żywo dla telewizy-
jnych sprawozdawców. Znana dziennikarka 
Joanna Zientarska ze swadą poprowadziła 
oficjalną część spotkania i zagrzewała do 
walki uczestników licznych konkurencji.

Rywalizacja w duchu Mitsubishi

Ważnym celem wszystkich zlotowiczów 
była rywalizacja i walka o cenne trofea. 
Sportowego ducha Mitsubishi czuło się 
na wszystkich trzech trasach. Trasa spor-
towa powstała przy współpracy z Auto-
mobilklubem Tomaszowskim, a uczest-
nicy rywalizowali na niej według zasad 
Konkursowej Jazdy Samochodem (KJS), 
z podziałem na dwie klasy. Na próbach 
sportowych można było podziwiać walkę 
o sekundy Lancerów Evolution, a także 
modeli Colt i Galant.

Program dla uczestników trasy turystycz-
nej obejmował zwiedzanie takich obiektów, 
jak bunkier w Konewce, zamek w Inowłódzu 
czy podziemna trasa w Grotach Nagórzy-
ckich. Załogi przed każdym z obiektów dos-

tawały zestaw pytań, a właściwe odpowiedzi 
były punktowane i zaliczane do klasyfikacji. 
Uczestnicy w podgrupach 4x4 dla Pajero 
i L200 oraz SUV dla ASX i Outlander rywa-
lizowali na typowych próbach terenowych, 
zdobywając odpowiednie dla grupy pieczą-
tki oraz odpowiadając na pytania. 

Świetny koniec – sami zwycięzcy!

Uroczyste zakończenie zlotu i rozdanie 
nagród ufundowanych przez partnerów 
imprezy odbyło się w sobotę wieczorem. 
Trofea dla zwycięzców oraz załóg zajmu-
jących drugie i  trzecie miejsca, a także 
liczne wyróżnienia wręczał prezes Oyama, 
któremu towarzyszyła Anna 
Cieślak, a  wieczorną galę 
poprowadziła Joanna Zien-
tarska. 

I ZLOT MITSUBISHI
tekst: MITSUBISHI POLSKA, zdjęcia: MITSUBISHI POLSKA i NBI MEDIA

I Zlot Mitsubishi zgromadził niemal 300 entuzjastów samochodów spod znaku Trzech Diamentów, którzy spotkali 
się 16–18 września 2016 r. w malowniczych okolicach Jeziora Sulejowskiego. Ta gorąco przyjęta przez uczestników 
rodzinna impreza, w której wzięło udział aż 108 załóg, miała charakter turystyczno-sportowego rajdu. Wielką atrakcją 
była też możliwość przetestowania wyjątkowych pojazdów, przygotowanych do jazdy w trudnym terenie: Mitsubishi 
L200 Monster i Mitsubishi Pajero Adventure. Spotkanie, które zorganizowano w 20. rocznicę działalności firmy w Pol-
sce, uświetniła swoją obecnością znana aktorka i ambasadorka modelu Mitsubishi ASX, Anna Cieślak.

YASUYUKI OYAMA, 
prezes polskiego 
oddziału Mitsubishi 
Motors

Dziękuję Państwu za 
wspaniałą frekwencję 
i fantastyczną 
postawę, która 
idealnie odzwierciedla 

sportowego ducha Mitsubishi i zasadę 
fair play. Już dziś zapraszam Państwa 
na II Zlot Mitsubishi, który odbędzie się 
między 26 a 28 maja 2017 r.
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