
Automobilklub Mysłowicki zaprasza na Rajd Turystyczny BEBOK 2019 

W ramach imprezy rozegrane zostaną: 

IX runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski/Turystycznego Pucharu Polski, 

II eliminacja Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu, II eliminacja Turystyczno-Nawigacyjnych 

Mistrzostw Okręgu Osób Niepełnosprawnych. 

Impreza odbędzie się w dniu 11.05.2019 roku (sobota). Patronat Honorowy nad rajdem objął 

Prezydent miasta Ruda Śląska – p. Grażyna Dziedzic. 

Przebieg i charakter zawodów: 

Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy jazda samochodem 

w warunkach sportowej rywalizacji. Zapraszamy wszystkich, którzy brali już udział w podobnych 

imprezach oraz tych, którzy dotychczas nie uczestniczyli w rajdach turystycznych. Trasa rajdu 

obejmuje teren Rudy Śląskiej i składać się będzie z 3 odcinków o łącznej długości ok.55 km oraz próby 

sprawności kierowania pojazdem. W trakcie imprezy uczestnicy zwiedzą obiekt turystyczny. Rajd jest 

rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników obowiązuje bezwzględne 

przestrzeganie przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W trakcie imprezy uczestnicy 

odpowiadają na pytania testowe turystyczno-krajoznawcze oraz pytania z przepisów Kodeksu 

Drogowego i pomocy przedmedycznej. Dla początkujących uczestników imprezy Klub zorganizuje 

krótkie szkolenie na kilka dni przed zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie 

takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie można dowiedzieć się (telefonicznie lub e-mailem) w 

naszym Automobilklubie lub na Facebookowej stronie wydarzenia. Oprócz załogi (kierowca i pilot) w 

rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące (z wyjątkiem próby sprawności). 

Start imprezy: Rynek przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6. 

Przewidywany program imprezy: 

8.30 przyjmowanie załóg w miejscu startu (Rynek przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska, Plac Jana Pawła 

II 6), 

9.00 odprawa techniczna, uroczyste otwarcie imprezy, 

9.30 start pierwszej załogi do pierwszego odcinka rajdu, 

11.00 przewidywany przyjazd pierwszej załogi na PKC1, zwiedzanie obiektu turystycznego, 

12:00 start pierwszej załogi do drugiego odcinka rajdu, 

13:00 przewidywany przyjazd pierwszej załogi na PKC2, próba sprawności kierowania pojazdem, 

13:15 start pierwszej załogi do trzeciego odcinka rajdu, 

14:15 przewidywany przyjazd pierwszej załogi na METĘ, obiad, zwiedzanie obiektu turystycznego, 

~17:00 planowane zakończenie rajdu i rozdanie nagród. 

Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu 

na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy itp.) 

Zgłoszenia i biuro rajdu: 

* kontakt z Automobilklubem Mysłowickim  http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?page_id=41  

* kontakt z Organizatorami (Monika Wojtkowiak – telefon: 698312330; Marcin Lutek – telefon: 

668974229), 

* wiadomość na portalu Facebook (strona rajdu BEBOK: https://www.facebook.com/bebokrsl/ 



strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/419613608817410/ lub bezpośrednia 

wiadomość do Organizatorów. 

Lista startowa będzie pojawiać się na bieżąco na stronie 

http://www.automobilklubmyslowicki.pl/?page_id=8767 

stronie arkusza 

Google https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cxq1YdCFQq7V0VUPEB72MgnOsMWwGoNJoj9Sw

ksLuuo/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR1U1sgU1ISmcVvXq5FPgsUvoLD1FkbEQbhBdcMPC_iftObtVsUd

1BZHK9k a także na Facebookowym wydarzeniu rajdu BEBOK. 

Przy zgłaszaniu załogi prosimy o podanie następujących informacji: 

Imię i nazwisko kierowcy, 

Imię i nazwisko pilota, 

Imiona i nazwiska ewentualnych osób towarzyszących, 

Nazwa drużyny (nieobowiązkowa), 

Przynależność klubowa, 

Numer ważnego ubezpieczenia OC samochodu, informacja o towarzystwie ubezpieczeniowym. 

W miarę wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w terminie późniejszym. 

W dniu imprezy biuro rajdu czynne od godz. 8.00 w miejscu startu. 

Wymagania w stosunku do uczestników: 

Sprawny technicznie samochód, kierowca – aktualne dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, 

ubezpieczenie OC i NW, pilot – nie musi być osobą pełnoletnią – powinien posiadać notatnik, linijkę, 

przybory do pisania. 

Wpisowe wynosi 60 zł od załogi – w jego ramach uczestnicy otrzymują materiały rajdowe, obiad na 

mecie, oznaczenia samochodu, identyfikatory, wstęp do obiektów turystycznych, a najlepsze załogi 

puchary i upominki. W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe ulega zwiększeniu o 

koszt posiłku i zwiedzania obiektów (25 zł). 

Postanowienia końcowe: 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo 

imprezy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez 

uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania imprezy. 

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia!! 

Organizatorzy 

 


