
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski  zaprasza do udziału w samochodowej imprezie 
„RALLY FAMA ‘2007” 

3-4 rundzie Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski, 
1 rundzie Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski . 

Impreza odbędzie się w dniach 14-15.04.2007r w Kędzierzynie-Koźlu. 
    Organizowana jest na zlecenie Zarządu Głównego PZM i Głównej  Komisji  
    Sportów Popularnych i Turystyki PZM. 
Przeprowadzona zostanie zgodnie z regulaminami: NSMP 2007, TMMP 2007. 
Zapraszamy wszystkich sympatyków  ceniących  turystykę motorową .  

 
KIEROWNICTWO RAJDU: 

     Komandor     -                                                  Jacek Nowak 
     V-ce komandor  ds.trasy  -                                          Zdzisław Maciejec 
     V-ce komandor  ds.organizacyjnych   -                      Aleksander Błażewicz 
     Przew. Komisji Obliczeń   -                                                    Łukasz Kluk               
     Kierownik Komisarzy Sportowych       -                            Janusz Pawłowski 
     Biuro Rajdu           -                      Dominika Kicol ; Wanda Marek 
     Zaplecze Techniczne      -                Janusz Macyszyn , Janusz Nowak 
     Autorzy tras       -                  Magdalena Labocha, Jan Herbeć 

                     Zdzisław Maciejec ,Krzesimir Maciejec , Łukasz Kicol  
    Weryfikacja tras  -                                                  Marek Pańka 
     

 
ZGŁOSZENIA: 

Zgłoszenia oraz wszelkie informacje są przyjmowane (udzielane): 
               -  Zdzisław Maciejec - tel.0774812453 w godzinach 8.00 – 15.00 , 
                 605685818  w godzinach 15.00 – 22.00 , email –mathews4@wp.pl ; 
               - Jacek Nowak  – 500277704  w godzinach 9.00 – 15.00, 
                     email – jacek_nowak9@wp.pl ; 
      

Termin zgłoszeń upływa z dniem 23.03.2007 r. 
Dodatkowe informacje : 

www.akkozielski.republika.pl 
http://osaopole.fm.interia.pl 

 
 WPISOWE: 

 
Startowe w NSMP – 50 zł za rundę.      Startowe w TMMP – 40 zł. 

 
W ramach startowego załoga otrzymuje: materiały rajdowe, posiłek . 

 
 Dodatkowe świadczenia: noclegi 40zł od osoby za 1-nocleg (14/15.04) ; 

dodatkowe posiłki: kolacja – 15 zł. ; śniadanie – 10 zł. ; obiad – 15 zł. 
Możliwy nocleg w cenie 30 zł o niższym standardzie .  
 

W zależności od zgłoszonego zapotrzebowania na świadczenia  
określony zostanie indywidualny koszt wpisowego. 

 
 

           BIURO AUTOMOBILKLUBU:                              BAZA IMPREZY: 
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski                       Hotel „LECH” 
              ul. Wojska Polskiego 17                                   ul. Wyzwolenia 
             47-220 Kędzierzyn-Koźle                          47-225 Kędzierzyn-Koźle 
         Bank: PKO BP S.A. o. K -Koźle                              dz. Blachownia 
  Nr: 21 1020 3714 0000 4002 0107 0341 
 
 PROGRAM IMPREZY   
 
Sobota 14.04.2007 r. 
      16.00 – 18.00 – przyjmowanie załóg NSMP (Hotel „LECH”) 
      17.30 – 18.20 – kolacja  
                   18.20 – otwarcie imprezy i odprawa zawodników 
      19.01 – start do 3 rundy NSMP  
      22.30 – planowany przyjazd pierwszej załogi na metę. 
      00.30 – wywieszenie prawidłowych przejazdów  
  
Niedziela 15.04.2007 r. 

     07.30 – wywieszenie wyników prowizorycznych    
     08.00 – 08.30 – śniadanie 
     09.01 – start do 4 rundy NSMP,  
     09.20 – otwarcie TMMP i odprawa zawodników 
     09.41 – start do TMMP 
     12.00 – planowany  przyjazd pierwszej załogi NSMP na metę 
     12.30 – planowany przyjazd  pierwszej załogi TMMP na metę 
     13.30 – 15.00 – obiad 
     14.00 – wywieszenie prawidłowych przejazdów 
     14.00 – 16.00 wycieczka turystyczna ; Bowling ; karting ( ? ) ; 
     15.30- wywieszenie wyników prowizorycznych 
     16.00 -  spotkanie kierowników ekip ; 
     17.00 – wręczenie pucharów i dyplomów 
     18.00 – zakończenie imprezy  
 
              ZAPEWNIAMY: 

Możliwość poznania wielu nieznanych zakątków Ziemi Opolskiej i Śląskiej. 
Uczestnictwo w próbach sprawności przyniesie dawkę adrenaliny każdemu   
uczestnikowi. Zapraszamy wszystkich sympatyków sportów motorowych. 

Trasa rajdu turystycznego będzie przystępna dla każdego. Każdy samochód sprawny 
technicznie nadaje się do podjęcia rywalizacji. Załogę tworzy kierowca i pilot pojazdu. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania 
imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich.  

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego 
i zasad bezpiecznej jazdy. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie imprezy. 
 
 


