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Tegoroczna, druga edycja Międzynarodowego Zlotu Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych
Master Truck 2006 w Opolu, pokazała rosnące zainteresowanie tego typu spotkaniami, zarówno
ze strony samego środowiska transportowego, jak i społeczeństwa, czyli – mówiąc wprost –
konsumenta dóbr przewożonych w dużym stopniu właśnie ciężarówkami.
Głównemu organizatorowi zlotu: Telewizyjnemu
Studiu Brawo (producent znanego programu telewizyjnego „Na osi” w TVN7) udało się zamienić
tereny kampusu uczelnianego Politechniki Opolskiej w dniach 22 – 23 lipca br. na pulsujące feerią kolorów i dźwięków miejsce, które odwiedziło
kilkadziesiąt tysięcy osób. Oprócz blisko 60 ciężarówek startujących w rywalizacji konkursowej
całą gamę pojazdów pokazał DAF (główny sponsor imprezy); swą ofertę pokazali też producen-

ci sprzętu, wyposażenia oraz akcesoriów dla samych zmotoryzowanych, jak i warsztatów.

Zwycięzcy tegorocznego zlotu
w poszczególnych kategoriach:
MASTER TRUCK – najpiękniejsza ciężarówka
zlotu pod każdym względem oraz
MASTER TRUCK OF PUBLIC – ciężarówka zlotu wybierana przez publiczność:
Scania T (nr startowy 43) z ﬁrmy Bródka z Granowa

w Wielkopolsce (ciągnik siodłowy ozdobiony motywami indiańskimi, wewnątrz wykończony skórą).
MASTER TRUCK OF LIGHT – najpiękniej
oświetlona ciężarówka zlotu (wybory przeprowadzone po zapadnięciu zmroku)
Volvo FH 16 ze Szwecji (nr st. 4). Jego właściciel, Pierr Hall zainstalował na swoim pojeździe
wytwarzacz dymu, który powodował lepszy efekt
świetlny zainstalowanych na nim mnóstwa reﬂektorów.
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Najpiękniejsze wnętrze kabiny
Scania T (nr st. 37), ciągnik siodłowy z ﬁrmy Migrex z Raciborza, pomalowana w motywy z Dzikiego Zachodu; wewnętrzne elementy wykończeniowe przypominają lite drewno, tapicerka
wykonana z jasnej skóry.

Najpiękniejsza pomoc drogowa
Renault Magnum (nr st.120) – holownik z ﬁrmy
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Pomoc Drogowa Druzgała z Tarnowskich Gór.
Pomalowany w motywy z Jurasic Park.

Nagrody specjalne:
Nagroda Dziennikarzy – Mercedes Actros BlueTec 5 (nr st. 23), ozdobiony łąką kolorowych
kwiatów i dwoma ozdobnymi belkami oświetleniowymi.

„Logistyka” (jako jedyny tytuł z branży logistycznej) była patronem medialnym imprezy, obok m.in. TVN7 (program „Na osi”), Polskiego Radia PR1 („Radio Truck”), Radia Opole oraz 14 ogólnopolskich czasopism transportowych i portalu e-Trucker.pl (przyp. red.).
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Nagroda Ministerstwa Transportu – Volvo FH
16 (nr st. 52) ﬁrmy Modo, pomalowane w motywy z ﬁlmu pt. „Gdzie jest Nemo”, z Osieka nad
Notecią.
Nagroda Głównego Inspektora Inspekcji
Transportu Drogowego – za najbardziej ekologiczny pojazd zlotu – Mercedes Actros BlueTec
5 (nr st. 23).

Nagroda Komendy Wojewódzkiej Policji
w Opolu – 12 metrowa Scania 144 kofer (nr st.
3), z ﬁrmy Peter Kjellvås Transport ze Szwecji
(z okolic Sztokholmu).
Nagroda Portalu Internetowego eTrucker
– Volvo 460 (nr st. 47) z ﬁrmy RM Trans z Gorzowa Wielkopolskiego – za wnętrze zdobione
w stylu indiańskim.

Nagroda Europejskiego Funduszu Leasingowego – Scania 144 kofer (nr st. 3), z ﬁrmy Peter
Kjellvås (Szwecja) – za odwagę przybycia na zlot
Master Truck do Polski aż zza Bałtyku.
Puchar Prezesa Radia Opole – DAF XF
z naczepą (nr st. 11), z ﬁrmy Breviter – za najlepsze nagłośnienie.
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W kategoriach, w których przyznawano po trzy miejsca, podajemy tylko pierwsze z nich (przyp. red.).
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