Patronat Honorowy Starosty Powiatu
Bieruńsko-Lędzińskiego Pana Bernarda Bednorza

Organizatorzy:

Turystyczny Rajd Samochodowy

SZWENDACZEK 2019
XIV runda Nawigacyjnych Mistrzostw Polski i
Nawigacyjnego Pucharu Polski
5 Eliminacja Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu
Katowickiego
Bieruń 14 września 2019

Automobilklub Mysłowicki oraz Powiat Bieruńsko Lędziński
zapraszają na:

Turystyczny Rajd Szwendaczek 2019
Pod patronatem Starosty Powiatu Pana Bernarda Bednorza

Rajd stanowi:
XIV rundę Nawigacyjnych Mistrzostw Polski
XIV rundę Nawigacyjnego Pucharu Polski
5 Eliminację Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu
Katowickiego

Kierownictwo Imprezy:
Komandor rajdu (autor trasy)
V-ce Komandor (weryfikator)
Autor Trasy
Biuro Rajdu
Sędzia

: Przemek Hajduk tel.501-508-087
: Michał Brzóska tel. 508-178-612
: Mateusz Krzewski
: Anna Kupis
: Maciej Krzewski

Biuro imprezy:
Bieruń ul. św. Kingi 1 (parking przed Starostwem Powiatowym)

Ramowy program imprezy:
9:00 - 9:20
9:30
14:00
14:30
15:00

Przyjmowanie załóg
Uroczyste otwarcie imprezy i start 1 załogi
Mata i próba szybkościowa na wodzie
Posiłek i czas wolny
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Informacje ogólne:
W tym roku rajd zostanie podzielony na dwie trasy. Autorem trasy
nawigacyjnej jest sam Mistrz Europy w rajdach nawigacyjnych –
Mateusz Krzewski. Gwarantuje to super zabawę i czas intensywnej
pracy szarych komórek.
Druga trasa Szlakiem „Duchów i Duszków Śląskich” przeznaczona
jest dla wszystkich sympatyków motoryzacji oraz turystów chcących
poznać ciekawe miejsca w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Trasa
ta będzie naprawdę prosta, w formie zabawy – gwarantujemy, że
całą trasę przejedzie każda osoba, nawet ta, która startuje w tego
typu imprezie pierwszy raz.
Wpisowe:
Wynosi 25 zł od osoby.
Zgłoszenia przyjmowane są do 11.09.2019 r. pod nr tel.
32/2222818 lub na e-mail: biuro@automobilklubmyslowicki.pl
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają materiały rajdowe,
ciepły posiłek oraz dla wyróżnionych załóg puchary i upominki na
mecie rajdu.
Przebieg rajdu:
Rajd składa się z dwóch odcinków turystycznych o łącznej długości
około 50 km oraz próby sprawnościowej na wodzie.
Postanowienia końcowe:
Impreza będzie przeprowadzona zgodnie z kodyfikatorem PZM.
Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego,
uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Kierowca musi posiadać
aktualne prawo jazdy, samochód powinien być w pełni sprawny
technicznie (aktualny dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie OC i
NW). Oprócz załogi (kierowca i pilot) w rajdzie mogą brać udział
osoby towarzyszące. Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie
się poleceniom organizatora. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy
zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich.

