
REGULAMIN SAMOCHODOWEJ IMPREZY 
„Rajd Andrzejkowy” 

Sobota 26 listopada 2016 r. 
I. ORGANIZATOR  
Towarzystwo Przyjaciół Żydowa, Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo, Gospodarstwo 
Rolno-Hodowlane w Żydowie, Burmistrz MiG Czerniejewo  
II. WŁADZE RAJDU  
Komandor: Andrzej Kryszak 
Wicekomandor : Leszek Bone 
Kierownik prób sprawnościowych:  Maciej Graczyk 
Sędziowie prób: Błażej Sanok, Paweł Głowacki, Leszek Bone, Andrzej Kryszak 
Sędziowie Punktów Kontrolnych: 
Punkt nr 1 – Danuta Kryszak 
Punkt nr 2 – Aleksander Stamm  
Przewodniczący komisji obliczeń: Halina Kryszak 
III. CEL IMPREZY  
- wyłonienie najlepszej załogi (kierowca + pilot) w rywalizacji na próbach sportowych, podczas jazdy 
okrężnej oraz w innych elementach klasyfikacji  
- popularyzacja turystyki samochodowej  
- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego  
- integrowanie użytkowników i sympatyków samochodów  
IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA  
W imprezie uczestniczyć mogą członkowie TPŻ i Rady Seniorów, a także osoby nie zrzeszone wraz z 
rodzinami, używając własnych samochodów . 
Impreza składa się z dwóch części 
- część I – rajd samochodowy 
- część II – zabawa taneczna  
Zapisy przyjmuje Anna Sanok do 21.11.2016r - poniedziałek 
Wpisowe – 15,- od załogi /jeżeli załoga nie uczestniczy w II części / 
koszt udziału w Rajdzie i Zabawie Andrzejkowej - wynosi 40 zł od osoby.  
Wpłata osobiście u Pani Anny Sanok  tel. 697-609-946 
V. TRASA IMPREZY SAMOCHODOWEJ  
Start: Plac przy siedzibie GRH 
Meta: Remiza OSP Żydowo  
Trasa składa się z jednego odcinka. Przejazd należy wykonać zgodnie z opisem trasy dostarczonym 
na starcie. Zadaniem załóg jest wykonanie prób sprawnościowych PS, zręcznościowych PZ, 
rozwiązanie zadań z trasy i testów oraz zgłoszenie się na mecie. Próby zręcznościowe dla pilotów 
odbędą się na sali OSP - pod kontrolą sędziego i zgodnie z jego uwagami   
VI. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  
- skład załogi oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w imprezie nie mogą być zmieniane;  
- załoga odpowiada za dokumenty rajdowe, ich czytelność i kompletność wpisów. Poprawki w karcie 
drogowej będą traktowane jak błędne odpowiedzi;  
- kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym odpowiadając 
osobiście za ich przekroczenie;  
- uczestnicy są zobowiązani zastosować się do zaleceń organizatora i sędziów;  
- niedozwolone jest komunikowanie się załóg między sobą.  
VII. PUNKTACJA  
1. Podczas PS:  
- za każdą 0,1 sekundy czasu trwania próby - 0,1 pkt  
- za potrącenie lub przewrócenie słupka - 5 pkt  
- błędny przejazd lub pominięcie próby - 150% najlepszego czasu  
2. Podczas jazdy na trasie:  
- za brak odpowiedzi lub błędną odpowiedź na pytanie z trasy - 10 pkt  
- za błędną odpowiedź z testów - 10 pkt  
- za przekroczenie przepisów ruchu drogowego - 25 pkt  



3. Podczas rajdu  
- za ominięcie Punktu Kontroli -15 min 
VIII. KLASYFIKACJA  
Zwycięzcą zostanie załoga, która będzie miała najmniej punktów karnych. W przypadku równej ilości 
punktów o miejscu decyduje kolejno: łączny wynik PS, PR, suma punktów za zadania z trasy albo 
losowanie.  
IX. UWAGI KOŃCOWE  
1. Zgłoszenie się załogi do startu w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  

2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do załóg i ich 
pojazdów, jak i spowodowane przez załogi w stosunku do osób trzecich oraz ich mienia w czasie 
trwania imprezy.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji odpowiedzi na pytania i uzupełnienia niniejszego 
regulaminu.   
4. Organizator przewiduje dla zwycięzców puchary oraz nagrody dla uczestników.  
PROGRAM IMPREZY – sobota 26 listopada 2016 r.  
17.00 – przyjmowanie załóg w Sali OSP Żydowo 
17.30 – powitanie i odprawa uczestników  
18.00 – start pierwszej załogi  
19.00 – przyjazd pierwszej załogi na metę   
20.00 – rozpoczęcie Zabawy Andrzejkowej  
 – próba zręcznościowa dla pilota oraz test z przepisów drogowych dla kierowcy 
 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 

 

 

 

 

 

 


