
 

Odprawa przed XVIII Mosińskim Rajdem Orkiestrowym 2022. 

Podsumowanie odprawy: 

- przyjeżdżamy wszyscy na godzinę 10 na targowisko miejsce w Mosinie, 

- startujemy najpierw do próby SZ. Pierwszy przejazd liczony jest do klasyfikacji rajdowej. SZ można 
jechać dowolną ilość razy (wiąże się to z dowolnej wielkości opłatą na WOŚP). Do klasyfikacji 
orkiestrowej będzie liczony najlepszy przejazd. Pierwszeństwo w SZ mają załogi które jadą swoją 
pierwszą próbę SZ. Ograniczenie czasowe – należy wystartować do odcinka, odebrać dokumenty 
rajdowe - do godziny 12:00 

- na starcie oddajecie wydrukowane i wypełnione dokumenty: ankietę covid i rodo oraz zgłoszenie 

- na starcie otrzymujecie także krótki test z wiedzy o WOŚP, na jego rozwiązanie macie 5 minut. 

- do przejechania macie jeden odcinek o długości około 40 kilometrów. 

- czas przejechania odcinka – 240 minut. Nie ma spóźnień. 

- PKPy obowiązujące na trasie: 

- PKPy tablicowe organizatora 

- odpowiedzi na pytania z trasy 

- zdjęcia widoczne przez przednią szybę samochodu 

- SELFIE zrobione i wysłane zgodnie z instrukcją w dokumentach 

- zakończenie rajdu jest online. Po dojechaniu na metę, robicie zdjęcie karty drogowej i wysyłacie je 
na numer telefonu 506339346 lub na adres email: rajdorkiestrowy2022@2st.pl z tematem MRO2022 
Karta Drogowa. Godzina wysłania/dostarczenia na docelowy numer/email tego zdjęcia jest waszą 
godziną ukończenia rajdu. Proszę zadbać o to, by zdjęcie było dobrej jakości, tak, żeby można 
odczytać Wasze zapiski. 

- 30.01 około godziny 18:00 na profilu na FB zostanie wstawiony poprawy przejazd, z zaznaczonymi 
miejscami gdzie znajdowały się PKPy, rozwiązania zadań, oraz zdjęcia. Zostanie także opublikowana 
wzorcówka. 

- 31.01 około godziny 20:00 zostaną opublikowane wstępne wyniki rajdu, w klasyfikacji rajdowej i 
orkiestrowej. 

- do 01.02 do godziny 20:00 macie czas na wpłaty niwelatorów na eSkarbonkę. W ten sam sposób jak 
opłata za numer startowy. Przez cały dzień, w miarę możliwości będą uzupełniane dane o wasze 
wpłaty i publikowana aktualna klasyfikacja orkiestrowa 

- 02.01 do godziny 20:00 zostaną opublikowane oficjalne wyniki rajdu. 



I jeszcze krótko o sposobie przejechania odcinka. 

Itinerer zawiera dużo wolnych kratek. Jedziecie normalnie trasę i gdy zbieracie PKP tablicowy, to 
odszukujecie na 3 i 4 stronie itinerera kratkę (od 1 do 3) z numerem PKP który znaleźliście. I rysujecie 
je sobie w pierwszych wolnych kratkach. Chyba że jadąc zgodnie ze znajdowanymi PKPami natraficie 
na sytuację która jest jawnie opisana jako kratka nawiązująca. Wtedy nowo znalezione PKPy i 
odpowiadające im kratki wpisujecie ZA przejechaną kratką nawiązania. Kratek między nawiązaniami 
jest zawsze minimum tyle ile powinniście znaleźć. Może być ich więcej, wtedy zostaną puste, ale 
nigdy mniej. 

Jeśli na trasie nie znajdziecie jakiegoś PKPu to możecie kontynuować od następnej kratki nawiązania. 

Odpowiedzi na pytania szukacie w kratkach które są oznaczone kolorem powyżej kratek. 

W filmie były podawane dane na moment nagrywania materiału, czyli na 27 stycznia (czwartek), do 
chwili publikacji odprawy, trochę się zmieniły: 

- na eSkarbonce rajdowej zebraliśmy już 2400zł 

- załóg startujących w rajdzie jest 15 

- głosowanie odnośnie zakończenia rajdu: 6 załóg online, 2 – tradycyjnie. 


