
 

 

 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 

XVI Rajd Pożegnanie Lata 
 

6 runda Turystyczna Jazda na Orientację - Puchar Polski(TJnO) 

6 rundą Okręgowego Pucharu Zmotoryzowanych Turystów (OPZT) 

   6 rundą Mosińskich Mistrzostw Motorowych (MMM) 

Rajd pod patronatem honorowym Starosty Poznańskiego 

 

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:  

 Aktualnego regulaminu:  Turystyczna Jazda na Orientację Puchar Polski 

 Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych 

(kodyfikator) wraz z załącznikami 

 Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” 

 Niniejszego regulaminu uzupełniającego 

1. Organizator: Automobilklub Wielkopolski Delegatura Mosina, http://new.aw.mosina.org 

2. Miejsce i termin imprezy: Start rajdu : 62-050 Mosina, Farbiarska 22 - Targowisko Miejskie, 05.09.2021 

3. Cel imprezy:  
 • Propagowanie Sportowych Imprez Popularnych, krzewienie zorganizowanych form Turystyki 
 Kwalifikowanej oraz szerzenie i pogłębianie wiedzy historycznej i krajoznawczej o regionie, a także 
 doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu, podnoszenie kultury motoryzacyjnej i 
 bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

  •  Wyłonienie zwycięskich załóg (kierowca i pilot) w kategorii rajdowej. 

  •  Wyłonienie najlepszego kierowcy na próbach samochodowych. 

  • Zdobycie punktów mistrzowskich w poszczególnych klasyfikacjach, zaliczanych do punktacji w 
 imprezach cyklicznych krajowych (TJnO), okręgowych (OPZT) i klubowych (MMM) 

- Program ramowy imprezy:  

10.00 - 10.30 -- przyjmowanie załóg 
10.30 -- odprawa zawodników 
11.00 -- start pierwszej załogi na próbę SZ-1 i  na trasę 
15.20 -- planowany przyjazd pierwszej załogi na metę 
              Posiłek regeneracyjny w bazie rajdu wydawany na bieżąco po przyjeździe załóg na metę. 
              Prawidłowy przejazd trasy wywieszony będzie w bazie rajdu niezwłocznie po przyjeździe ostatniej załogi. 
 17.00 -- planowane ogłoszenie wyników prowizorycznych rajdu 
 17.15 -- planowane ogłoszenie wyników oficjalnych rajdu 
 17.30 -- rozdanie nagród i zakończenie rajdu 
 

4. Lokalizacja biura, startu i mety, PKC   

Biuro  -  Mosina, Farbiarska 22 - Targowisko Miejskie [GPS 52.244821 N, 16.853526 E] 
Start   -  Mosina, Farbiarska 22 - Targowisko Miejskie [GPS 52.244821 N, 16.853526 E] 
PKC1 - Błonie 8, 62-060 Stęszew – stacja BP  
PKC2 - Przeźmierowo ul. Wyścigowa 3 - Tor Poznań 
Meta –  Przeźmierowo ul. Wyścigowa 3 - Tor Poznań 
 

https://www.pzm.pl/kodyfikacja-2019


5. Skład zespołu organizatorów: 
   - Komandor rajdu Norbert Frydrychowicz (P 218/2013) 
   - Autor trasy Monika Jaworska  
   - Weryfikator trasy Bartosz Komarnicki, Piotr Waśkiewicz  
   - Kierownik biura rajdu Katarzyna Frydrychowicz  
   - Komisja obliczeń Monika Jaworska  
   - Kierownik prób sprawności SZ Wojciech Gabryelczyk (lic. II 11009) 

6. Charakterystyka imprezy *: 

Ilość odcinków drogowych 3 

Zakładana długość odcinków drogowych: I – 19,82 km, II – 26,5 km, III – 14,5 km 

Zakładany czas przejazdu odcinków drogowych: I – 70 minut, II – 90 minut, III – 80 minut 

Trudność imprezy pod względem nawigacyjnym (w skali 1: bardzo  łatwa – 5: bardzo trudna): 3 

Test BRD i pomocy przedmedycznej: 10 pytań (6BRD/4Med) – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu 

Ilość prób sprawności SZ: 2 

 
*Ostateczne parametry imprezy mogą zostać uzupełnione Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.  

7. Uczestnictwo:  wg aktualnego regulaminu cyklu TJnO: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy 

8. Zgłoszenie i potwierdzenie wpłaty wpisowego należy wysłać poprzez formularz na stronie http://aw.mosina.org  lub 
bezpośrednio na adres e-mail: rajdy.mosina@wp.pl 

  •  wpłaty wpisowego na konto Delegatury:  Santander Bank Polska S.A.  33 1090 1346 0000 0001 1907 8459 

  •  wpisowe wynosi  
     - 45 PLN od osoby  - zgłoszenia do 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) 
     - 35 PLN od osoby dla członka AW (z opłaconymi składkami) - zgłoszenia do 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) 
     - 55 PLN od osoby dla wszystkich uczestników przy zgłoszeniu po dniu 31 sierpnia 2021 roku.  

 (UWAGA! - brak możliwości wpłaty gotówkowej! - Płacimy tylko przelewem na konto Delegatury) 
 
9. Termin zgłoszenia:        I termin 31.08.2021 wtorek,  II termin 02.09.2021 czwartek 

10. Numery startowe: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy 

11. Rozstrzyganie sporów: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy  
 

12. Inne postanowienia: Runda TJnO będzie składać się z trzech odcinków, zapraszamy wszystkie załogi do 

startu we wszystkich odcinkach – do klasyfikacji okręgowej OPZT oraz MMM będą liczyły się jedynie dwa 

pierwsze odcinki. 

Trzeci odcinek będzie nawigacyjny, po mapie, będzie służył przećwiczeniu zagadnienia Ślepa Mapa. 

Wszystkie niezbędne materiały potrzebne, aby przejechać poprawnie tę trasę, znajdą Państwo w osobnym 

dokumencie. 

13. Postanowienia końcowe: 

- Rajd podlega ograniczeniom narzuconymi przez zapisy obowiązującej w dniu rajdu: USTAWY o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. W związku z tym, w zależności od zmian w treści ww. ustawy, przebieg rajdu, kolejność i poszczególne 
konkurencje mogą zmieniać się lub być odwołane.Na terenie startu i mety oraz w miejscu rozgrywania konkurencji organizatorzy 
zapewniają środki ochrony antywirusowej (płyny, rękawiczki). Natomiast uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania bezpiecznego dystansu oraz bezwzględnego noszenia masek ochronnych. 
Impreza przebiega po ogólnodostępnych drogach i ulicach i z tego powodu uczestników obowiązują wszystkie przepisy związane 
z ruchem drogowym. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do uczestników i 
ich pojazdów, jak i spowodowane przez uczestników bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w 
czasie trwania imprezy. 
- Przez fakt zgłoszenia uczestnik przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się 
wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych 
występujących w imprezie i innych uczestników. 
- Przystąpienie do w/w imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 
związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych Organizatora. Uczestnik ma 
prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. 
- Uczestnik przystępując do imprezy oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych, stanowiącą integralną część formularza zgłoszeniowego. 
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