REGULAMIN
XI KRAJEŃSKIEGO RAJDU SAMOCHODOWEGOSAMOCHODOWEJ WYCIECZKI KRAJOZNAWCZEJ.
I.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, Klub Jeździecki
„GRODNO-DWÓR” oraz Stowarzyszenie Zielona Krajna.

II.

Partnerzy:
- Starostwo Powiatowe w Złotowie
- Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
- Miasto Złotów
- Gmina Złotów
- Gmina Lipka
- Gmina i Miasto Jastrowie
- Gmina i Miasto Krajenka
- Miasto i Gmina Okonek
- Gmina Tarnówka
- Gmina Zakrzewo
- Miasto i Gmina Więcbork
- Miasto i Gmina Sępólno Krajeńskie
- Miasto i Gmina Łobżenica

III.

Kierownictwo rajdu.
Komandor: Halina Zimon-Porożyńska
Kierownik trasy: Marek Romaniec
Komisja Obliczeń: Paweł Michalski + Zespół

IV.

Cel imprezy.
1.
2.
3.
4.
5.

V.

Poznanie walorów krajobrazowych Ziemi Krajeńskiej.
Poznanie kultury i produktów lokalnych Krajny.
Doskonalenie umiejętności prowadzenia samochodu, spostrzegawczości
i orientacji w terenie.
Umożliwienie posiadaczom samochodów czynnej rozrywki i rekreacji,
Współzawodnictwo o tytuł najlepszej drużyny (kierowca i pilot).

Zasady uczestnictwa.
1. Uczestnikami rajdu mogą być mieszkańcy powiatu pilskiego, sępoleńskiego
i złotowskiego, posiadający sprawne samochody – dopuszczone do ruchu drogowego.

2. Zgłoszenie udziału powinno nastąpić w wyznaczonym i ogłoszonym wcześniej
terminie.
3. Wpisowe w wysokości 60,00 zł /dot. załogi/ należy wpłacić na konto Zielona Krajna
(nr rachunku 33 8162 0003 0000 5526 2000 0010).
4. Ilość załóg ograniczona jest do 25 -decyduje kolejność zgłoszeń.
VI.

Numery startowe.
1. Na starcie nad Zalewem w Łobżenicy, załoga dokona losowania numeru startowego.
2. W Punkcie Odprawy Załóg nastąpi rejestracja startujących załóg.
3. Numery startowe należy umieścić w prawym dolnym rogu przedniej szyby oraz
górnym rogu tylnej szyby.

VII.

Start.
1. Pierwsza załoga wystartuje o godzinie 10.00. Kolejne załogi startować będą
w odstępach 2 minutowych.
2. Na Starcie zostaną wręczone koperty z zadaniami i trasą rajdu.
3. Przewidywany czas przejazdu ok 5.00 godzin.

VIII. Zadania.
1. Wyznaczoną przez organizatora trasę należy pokonać w czasie wynikającym
z prawidłowego przejazdu.
2. Dla poprawnego wykonania zadań niezbędnych jest posiadanie zegarka i długopisu.
Zadania polegać będą na wykonaniu drobnej czynności, podaniu odpowiedzi na
pytanie zawarte w Karcie Przejazdu.
3. Na trasie rajdu usytuowane będą Punkty Kontroli Trasy – PKT.

IX.

Trasa rajdu.
Trasa rajdu została wyznaczona po drogach głównych, drugorzędnych i lokalnych
powiatu pilskiego, sępoleńskiego oraz złotowskiego.
Długość trasy rajdu wynosić będzie ok 170 km i zostanie dokładnie określona przez
organizatora przed startem rajdu.

X. Meta.
1. Meta rajdu została wyznaczona w miejscowości Grodno-Dwór, gmina Złotów.
2. Meta zostanie „zamknięta” 30 minut po regulaminowym czasie zakończenia przejazdu
przez ostatnią załogę.

3. Załoga przyjeżdzająca na Metę, zobowiązana jest zatrzymać się przy stoliku
sędziowskim i zdać kartę zadań.
4. Komisja Obliczeń dokona podsumowania punktów i ustali kolejność zajętych miejsc.
XI.

Punktacja.
1.
2.
3.
4.

XII.

Za każdą minutę spóźnienia na Start (-1pkt).
Za wcześniejszy wyjazd z PKT, za każdą min.(-1 pkt).
Za wykroczenia drogowe będą naliczane dodatkowe punkty karne.
Za poprawne wykonanie zadania (3pkt).
Nagrody.

1. Za zajęcie pierwszych dziesięciu miejsc, załogi otrzymują puchary, pozostali
uczestnicy drobne nagrody rzeczowe.
2. Przewiduje się dodatkowo – nagrody niespodzianki.
XIII. Ogłoszenie wyników.
1. Ogłoszenie wyników nastąpi na MECIE, po zakończeniu rajdu.
2. Zwycięży ta załoga, która otrzyma największą ilość punktów.
3. W przypadku równej ilości punktów, wyznaczony będzie dla załóg dodatkowe
zadanie.
4. Sprawy sporne zostaną rozpatrzone przez organizatora z udziałem zainteresowanych.
XIV. Odpowiedzialność.
Z uwagi na turystyczno – rekreacyjny charakter imprezy organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne wykroczenia, kolizje, wypadki i szkody spowodowane
przez uczestników rajdu – samochodowej wycieczki krajoznawczej.
Każdy kierowca, uczestnik imprezy zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie
komunikacyjne OC.

XV.

Postanowienia końcowe.

Uczestników obowiązuje przestrzeganie regulaminu rajdu oraz przepisów prawa
o ruchu drogowym. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i uzupełnień
niniejszego regulaminu.

