Regulamin uzupełniający.
Turystyczny Rajd Samochodowy "Inowrocławska Jesień"
XXVI runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski PZM 2019
XXVI runda Turystycznego Pucharu Polski PZM 2019
VI runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 2019

1. Organizator.
Organizatorem imprezy na zlecenie Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM jest
Automobilklub Inowrocławski, ul. Młyńska 36, 88-100 Inowrocław, tel. 503 522 502, e-mail:
automobilklubino@gmail.com, rajdturystyczny@gmail.com.
2. Termin, lokalizacje, biuro rajdu.
Turystyczny Rajd Samochodowy "Inowrocławska Jesień" odbędzie się w dniu 21 września 2019 roku
bez względu na pogodę.
Biuro Rajdu oraz Start zlokalizowane będzie w restauracji "Dobre Jadło", ul. Toruńska 160, 88-100
Inowrocław - teren Aeroklubu Kujawskiego.
3. Regulamin.
Rajd będzie przeprowadzony według Regulaminu Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski
oraz Turystycznego Pucharu Polski na sezon 2019. Szczegółowe informacje dotyczące rajdu zawarte są w
niniejszym Regulaminie Uzupełniającym.
4. Władze rajdu.
Komandor rajdu, autor trasy
Kierownik biura rajdu
Kierownik komisji obliczeń
Kierownik prób BRD
Kierownik prób sportowych

- Jerzy Marczewski,
- Daniel Szukalski,
- Łukasz Ojczenasz,
- Radosław Manerowski,
- Janusz Wesołowski.

5. Cel imprezy.
Popularyzacja zasad bezpiecznej jazdy samochodem, poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych
regionu, szeroko rozumiana promocja regionu. Popularyzacja turystyki samochodowej jako jednej z form
czynnego wypoczynku. Doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu oraz zasad Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego.
6. Uczestnictwo.
Rajd jest imprezą ogólnodostępną, załogę stanowi kierowca i pilot, pasażerowie są osobami
towarzyszącymi i nie mogą się znajdować w pojeździe podczas prób sportowych. Załoga musi posiadać
sprawny technicznie samochód, ubezpieczenie OC i NNW, kierowca prawo jazdy.

Str. 1 z 3

7. Zgłoszenia / wpisowe.
Zgłoszenia w postaci kart zgłoszeniowych oraz potwierdzeń przelewu należy przesyłać na adres:
e-mail: rajdturystyczny@gmail.com
lub bezpośrednio po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
Automobilklub Inowrocławski - telefon: 503 522 502, Inowrocław, ul. Młyńska 36
Wpisowe należy wpłacić na konto lub osobiście u organizatorów.
Nr konta: 89 2030 0045 1110 0000 0352 4550
Automobilklub Inowrocławski
ul. Młyńska 36, 88-100 Inowrocław
Tytuł płatności:
„Darowizna na cele statutowe stowarzyszenia od: (imię i nazwisko zgłoszonego kierowcy)"
W przypadku zgłoszeń droga elektroniczną oryginalny druk zgłoszenia i potwierdzenie przelewu należy
dostarczyć podczas odbioru administracyjnego.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpisowe:
Pierwszy termin: wpisowe 30 zł od osoby - do 18 września 2019, wtorek, godzina 23:59,
Drugi termin: wpisowe 40 zł od osoby - do 20 września 2019, piątek, godzina 23:59.
Po tym terminie przyjęcie zgłoszenia uzależnione będzie od decyzji organizatora.
Osoby - dzieci do 8 lat zwolnione z wpisowego.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników w przypadku
zgłoszenia maksymalnej liczby załóg - 30 załóg.
Decyzja o zamknięciu listy startowej zostanie niezwłocznie podana do wiadomości na stronach internetowych
Rajdu.
8. Program rajdu.
Sobota 21 września 2019:
godz. 8:00 – otwarcie biura zawodów,
godz. 8:45 – odprawa uczestników,
godz. 9:00 – start pierwszej załogi,
godz. 13:00 – przyjazd na metę pierwszej załogi.
Po przyjeździe na metę i zdaniu dokumentów rajdowych poczęstunek i czas wolny dla każdej załogi.
godz. 15:30 – ogłoszenie wyników nieoficjalnych,
godz. 16:00– ogłoszenie wyników oficjalnych, rozdanie nagród, oficjalne zakończenie rajdu.
Podany harmonogram czasowy imprezy może ulec zmianie o czym poinformujemy uczestników w odrębnym
komunikacie.
9. Nagrody, puchary.
Zwycięzcy Imprezy otrzymują puchary (kierowca i pilot) za pierwsze trzy miejsca. Przewidziany jest także
puchar dla najlepszego kierowcy na próbach sprawnościowych.
10. Wyjaśnienia i protesty
Protesty należy składać na piśmie komandorowi imprezy, z jednoczesnym dołączeniem kaucji w wysokości
300 PLN, zwracanej w przypadku uznania protestu. Termin zgłaszania protestu mija po 15 minutach od
momentu wywieszenia wzorcowych przejazdów. Protesty będą rozpatrywane przez władze imprezy, a
podjęte decyzje są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
Po ogłoszeniu wyników prowizorycznych, protesty mogą dotyczyć tylko błędów rachunkowych, a czas ich
zgłaszania wynosi 15 minut od chwili ich ogłoszenia.
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11. Postanowienia końcowe.
Rajd odbędzie się w warunkach normalnego, otwartego ruchu drogowego. Uczestników obowiązuje
bezwzględne przestrzeganie przepisów Ustawy o Ruchu Drogowym.
Uczestnicy rajdu powinni posiadać dokumenty wymagane regulaminem.
Uczestnicy biorą udział w imprezie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań mogących wyniknąć
w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy: PZM, organizatora,
osób oficjalnych oraz innych uczestników.
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian i wydawania dodatkowych komunikatów i
zarządzeń.
Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.
Rajd organizowany jest w celu pogłębienia umiejętności wszystkich uczestników ruchu drogowego w
posługiwaniu się mapą i planami miast, spostrzegawczości i orientacji w terenie. W trakcie trwania imprezy
poszerzamy wiedzę turystyczną i krajoznawczą, a także propagujemy zasady bezpiecznej i kulturalnej jazdy.

Zapraszamy do udziału.

Komandor rajdu:
Jerzy Marczewski
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