
 
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 

XIX Rajd św. Krzysztofa 
IV runda TJnO – Turystyczna Jazda na Orientację 

II runda PSMO – Popularne Samochodowe Mistrzostwa Okręgu 
IV runda MMM – Mosińskie Mistrzostwa Motorowe 

 
Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:  

 Aktualnych regulaminów: TJnO, PSMO, MMM 

 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 
2. Miejsce i termin imprezy:  

Mosina, 24.07.2022 (niedziela) 
3. Cel imprezy:  

 Propagowanie Sportowych Imprez Popularnych, krzewienie zorganizowanych form Turystyki Kwalifikowanej, szerzenie i 
pogłębianie wiedzy historycznej i krajoznawczej o regionie, oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu  

 Podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 Wyłonienie zwycięskich załóg (kierowca i pilot) w kategorii rajdowej  

 Wyłonienie najlepszego kierowcy na sprawnościowych próbach samochodowych SZ  

 Zdobycie punktów mistrzowskich w poszczególnych klasyfikacjach, w imprezach cyklicznych (TJnO, PSMO, MMM)  
4. Ramowy program imprezy* 

09:30 - 10:00 Przyjmowanie załóg  
10:00 - Odprawa  
10:15 – Start pierwszej załogi do SZ 
10:25 - Start pierwszej załogi do odcinka  
14:25 - Meta pierwszej załogi (prawidłowy przejazd trasy wywieszony niezwłocznie po przyjeździe ostatniej załogi)  
14:30 – 15:30 - Posiłek regeneracyjny  
15:45 – ogłoszenie wyników prowizorycznych  
16:15 – ogłoszenie wyników oficjalnych  
16:20 - rozdanie nagród i zakończenie imprezy  
 *podane godziny są orientacyjne i mogą się zmienić w zależności od ilości załóg  

5. Lokalizacja biura, startu, PKC, Mety  
Biuro – Mosina, Targowisko Miejskie, ul. Farbiarska 22 
Start  – Mosina, Targowisko Miejskie, ul. Farbiarska 22 
PKC-1 - Mosina, Targowisko Miejskie, ul. Farbiarska 22 
Meta – 62-050 Ludwikowo, ul. Ludwikowska, Strzelnica Bractwa Kurkowego 

 



6. Skład zespołu organizatorów*:  
Komandor rajdu:              Norbert Frydrychowicz 

 Autor trasy:                Monika Jaworska 
 Weryfikator trasy:        TBA 

Komisja Obliczeń:     Monika Jaworska 
Kierownik prób sprawności SZ:  Wojciech Gabryelczyk 

                Kierownik biura rajdu:                 Katarzyna Frydrychowicz 
*Ostateczny skład organizatorów może zostać uzupełniony Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.  

7. Charakterystyka imprezy*:  

 Ilość odcinków drogowych: 2 

 Zakładana długość odcinka drogowego: 57 km 

 Zakładany czas przejazdu odcinka drogowego: 240 min  

 Stosowane elementy opisu trasy - Itinerer: strzałkowy, schematyczny, uproszczony, ze znakami drogowymi, z 
sygnalizatorami świetlnymi, constans, jazda po mapie, itinerer współrzędnościowy, SM (wyznaczanie punktu przez SM) 

 PKP: tablice organizatora, TBA  
TPKP: odpowiedzi na pytania z trasy 

 Test BRD i pomocy przedmedyczne: 10 pytań – punktacja wg załącznika 5 regulaminu TJnO  

 Ilość prób sprawności SZ: TBA 

 Zadania turystyczne: tak  
  *Ostateczne parametry imprezy mogą zostać uzupełnione Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.  
8. Uczestnictwo: wg aktualnego regulaminu cyklu:  

https://www.pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2022/kodyfikator_TN2022/regulamin_tpp_2022.pdf  
Pojemność trasy: 30 (maksymalna ilość załóg założona przez organizatora do udziału w imprezie)  

9. Opłaty: - wpisowe wynosi  

 50 PLN od osoby - zgłoszenia do  19 lipca 2022 (wtorek)  

 40 PLN od osoby dla członków AW (z aktualnie opłaconymi składkami) - zgłoszenia do 19 lipca 2022 (wtorek)  

 60 PLN od osoby dla wszystkich uczestników przy zgłoszeniu w dniu 20, 21 lipca 2022 roku.  
 (UWAGA! - brak możliwości wpłaty gotówkowej! - Płacimy tylko przelewem na konto Delegatury AW) - wpłaty 

wpisowego  dokonujemy  na konto  SANTANDER BANK POLSKI S.A. 33 1090 1346 0000 0001 1907 8459 
 z dopiskiem „Rajd św. Krzysztofa” oraz nazwisko i imię kierowcy  
10. Procedura zgłoszeń  
 Termin zgłoszenia: I termin do 19 lipca 2022 ; II termin 21 lipca 2022 
 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 
 11. Numery startowe: wg aktualnego regulaminu cyklu:  
 https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2022/kodyfikator_TN2022/regulamin_tjno_2022.pdf 
12. Rozstrzyganie sporów: wg aktualnego regulaminu cyklu:  
 https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2022/kodyfikator_TN2022/regulamin_tjno_2022.pdf 
13. Inne postanowienia:  

 Skład załogi oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w rajdzie, nie mogą być zmieniane od startu do mety  
oraz podczas prób SZ.  

 W pojeździe mogą znajdować się tylko uczestnicy zgłoszeni w rajdzie, pod rygorem nałożenia kary 10000 pkt.  

 Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów.  

 Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i sędziów oraz do kulturalnego zachowania się w 
stosunku do innych uczestników rajdu i uczestników ruchu drogowego.  

 Niedozwolone jest komunikowanie się załóg miedzy sobą w jakiejkolwiek formie, od startu do mety. 

 Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, 
sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zasad 
bezpiecznej jazdy.  

 Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać aktualny przegląd techniczny oraz posiadać aktualne  
ubezpieczenie OC. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie.  

 Wszelkie odstępstwa od Regulaminu i informacje dodatkowe będą ogłaszane w formie komunikatów,  
które stanowić będą integralną część Regulaminu.  

 Klasyfikacja: Za każde nieprawidłowe wykonanie zadania załoga otrzymuje przewidzianą regulaminem ilość punktów 
karnych. Zwycięża załoga która otrzyma najmniejszą ilość punktów karnych. Wyłoniony zostanie też „Najlepszy 
Kierowca Rajdu” - na podstawie punktów z prób sprawności kierowania pojazdem. 

  Nagrody: Za zajęcie miejsc I do III w klasyfikacji rajdowej wręczone zostaną puchary dla kierowcy i pilota. Za zajęcie 
pierwszego miejsca w klasyfikacji „Najlepszy Kierowca Rajdu” - puchar. Pozostałe nagrody rzeczowe oraz upominki, 
zostaną wręczone uczestnikom imprezy w miarę możliwości organizatora 

 
 
 

http://aw.mosina.org/
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2022/kodyfikator_TN2022/regulamin_tjno_2022.pdf
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2022/kodyfikator_TN2022/regulamin_tjno_2022.pdf


14. Postanowienia końcowe:  

 Przystąpienie do ww. imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych 
osobowych związanych z organizacją ww. 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. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału 
w imprezie.  

 Uczestnik przystępując do imprezy oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych 
osobowych dostępną na stronie https://www.aw.poznan.pl/rodo-w-klubie. 

 

  Komandor Rajdu  
 

 

 

 

 

https://www.aw.poznan.pl/rodo-w-klubie

