ZLOT MŁODZIEŻY
W dniach 2-6 kwietnia br. odbył się 65 F.I.C.C Youth Rally w Sorrento (Włochy) na zlocie
Polskę oraz Polski Związek Motorowy reprezentowały cztery osoby w tym trójka
z Automobilklubu Śląskiego oraz jedna z Automobilklubu Wielkopolskiego w sumie na zlocie
zjawiło się 140 osób z dziewięciu krajów.
Na teren zlotu dotarliśmy już dzień wcześniej późnym wieczorem Byliśmy zachwyceni
widokami oraz standardem campingu, choć miejsca na namioty było bardzo mało. Naszą
parcelę na namioty dzieliliśmy z Portugalczykami, z którymi tworzyliśmy niezłą grupę, bo
razem było nas szesnastu. Wieczorem nastąpiła coroczna parada oraz rozpoczęcie zlotu, które
przebiegło szybko i sprawnie, choć mieliśmy wrażenie ze wszystko jest obmyślane na
poczekaniu.
Późnym wieczorem odbyła się dyskoteka, na której stawili się chyba wszyscy.
Następnego ranka miały odbyć się konkurencje sportowe oraz wycieczka na Capri niestety
żadna z tych rzeczy się nie odbyła nie wiedząc, dlaczego, byliśmy bardzo zawiedzeni, bo
liczyliśmy na wspaniałą sportową zabawę. Czas musieliśmy sobie zagospodarować sami, więc
wybraliśmy się pozwiedzać miasteczko, które jest naprawdę ładne za dnia jak i po zmroku.
Sobotniego ranka miała być wycieczka autokarowa do Powitano, która także się nie odbyła.
Cały dzień znowu musieliśmy zagospodarować sobie sami, więc wybraliśmy się do Pompei
razem z ekipą z Portugalii. Wycieczka bardzo się udała mimo tego, że padał deszcz. Wieczorem
za to odbyła się dyskoteka, na którą wszyscy przygotowali przebrania.
W niedzielę bardzo padał deszcze wiec wszyscy pochowali się w swoich domkach i namiotach.
Niedziela była bardzo deszczowa i leniwa cały dzień przesiedzieliśmy i zaczęliśmy już małe
pakowanie, bo o 5 nad ranem musieliśmy wyjść z campingu, aby zdążyć na pociąg do Neapolu.
Wieczorem odbyło się zakończenie zlotu i rozdanie nagród. Poniedziałek cały w podróży
wstaliśmy o 4 rano na campingu by w domu stawić się koło północy.
Zlot uważam za bardzo udany miło było znowu spotkać się ze znajomymi z innych krajów
i dowiedzieć się, co się u nich pozmieniało w ciągu ostatniego roku.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku pojedzie nas więcej!!!

Przygotował uczestnik Damian Błażejak.

