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REGULAMIN

1.Organizator:
Turystyczny Klub Motorowy, Al. Jana Pawła II 52, 15-703 Białystok,
tel: 0-696 553 988; e-mail: tkm.bialystok@gmail.com; 
Współorganizator: ZO PZM Białystok

2.Cel imprezy:
- pokazanie piękna malowniczej przyrody naszego regionu
- możliwość zwiedzania zabytków Podlasia
- przypomnienie zasad ruchu drogowego
- doskonalenie techniki jazdy samochodem
-świetna zabawa połączona z rywalizacją sportową

3.Kierownictwo zawodów:
- Komandor – Anna Smorczewska
- Kierownik prób – Jan Sańczyk
- Kierownik trasy – Ewa Moczulska
- Kierownik komisji obliczeń – Łukasz Goworek
- Biuro zawodów – Raisa Białoszewska

4.Jury rajdu:
      - Anna Smorczewska (Turystyczny Klub Motorowy)
      - Ewa Moczulska (Turystyczny Klub Motorowy)
      - Łukasz Goworek (Podlaskie Zrzeszenie Motorowo-Turystyczne)
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5.Uczestnictwo:
W imprezie mogą uczestniczyć dwuosobowe załogi złożone z kierowcy i pilota. Kierowca 
musi posiadać prawo jazdy. Jeżeli samochód nie jest własnością kierowcy ani pilota, załoga 
musi przedstawić pisemną zgodę właściciela pojazdu na start w imprezie. Uczestnictwo w 
rajdzie jest dostępne dla zmotoryzowanych osób niepełnosprawnych.  Uczestniczące w 
rajdzie załogi są zobowiązane do opłacenia wpisowego w wysokości 60 zł  (30 zł kierowca 
+ 30 zł pilot). Osoby niezrzeszone w żadnym klubie PZM wpłacają wpisowe równe 150% 
stawki wyjściowej (45 zł za osobę). Istnieje możliwość zabrania na trasę imprezy pasażerów 
(wpisowe 30 zł od osoby). Pasażerowie są osobami towarzyszącymi, a nie uczestnikami. W 
ramach wpisowego organizator zapewnia materiały rajdowe oraz jeden posiłek w 
pierwszym dniu zawodów. Inne świadczenia (np. noclegi) będą dostępne na życzenie załóg i 
pasażerów za dodatkową opłatą według obowiązujących cenników.

6.Zgłoszenia:
Wstępne zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie TKM Białystok lub pod nr tel 0-
696 553 988 do 15.04.2008. Opłata wpisowego na konto bankowe: ZO PZM Białystok: 
Kredyt Bank S.A. II/O Białystok nr 16 1500 1344 1213 4001 5535 0000 do 15.04.2008 lub 
płatne gotówką w biurze zawodów przy zgłoszeniu załogi. Zgłoszenia na oryginalnych 
drukach potwierdzone podpisami załogi będą przyjmowane w dniu imprezy w biurze 
zawodów w godzinach 10.00-11.00. Do karty zgłoszenia załoga przedstawia do wglądu: 
prawo jazdy kierowcy, dowód rejestracyjny pojazdu, zgodę właściciela pojazdu (jeśli nie 
jest on członkiem załogi), ubezpieczenie OC pojazdu, dowód wpłaty wpisowego na konto 
wskazane przez organizatora.  Biuro zawodów stwierdzi przynależność klubową na 
podstawie przedstawionych przez uczestników kart SYC lub zaświadczeń o przynależności 
wystawionych przez klub macierzysty. Członkowie załóg, którzy nie przedstawią 
zaświadczenia o przynależności lub kart SYC, będą traktowani jak osoby niezrzeszone. 
Załoga przyjęta do rajdu otrzymuje: numery startowe, ewentualne reklamy obowiązkowe, 
kartę drogową, rysunki prób sprawnościowych, materiały reklamowe i turystyczne itp.

7.Zbiórka uczestników i start:
Zbiórka uczestników nastąpi w dniu imprezy – 19.04.2008 (sobota) o godz 10.00 na 
parkingu przy Wielkiej Synagodze (Muzeum), ul. Kozia 3 w Tykocinie. Start na trasę 
imprezy odbędzie się po odprawie zawodników.

8.Trasa zawodów:
Trasa przebiega drogami twardymi i nieutwardzonymi po malowniczych zakątkach 
Białostocczyzny. Na trasie rajdu rozlokowane są zadania problemowe, których treść podana 
będzie w karcie drogowej zawierającej itinerer strzałkowy, mapę lub opis odcinka 
ułatwiający poruszanie się po trasie zawodów. Długość trasy maksymalnie 100 km (60 mil).
Dopuszcza się wykorzystywanie elementów stałych, występujących na trasie przejazdu 
(tablic miejscowości, znaków drogowych) jako PKP. O stosowaniu takich PKP oraz o 
sposobie zapisu organizator powiadomi uczestników na odprawie przed startem. Poprzez 
określenie „PKP” należy rozumieć Punkty Kontroli Przejazdu występujące na trasie 
zawodów. PKP samoobsługowy – wpisywanie przez zawodnika do karty drogowej. PKP z 
obsługą sędziowską – stemplowanie kart przez sędziego.  

9.Prawo do nagród:
W kategorii Kierowców i kategorii Pilotów za miejsca I-III w rajdzie przewidziane są 
puchary oraz nagrody. W rajdzie są klasyfikowane wszystkie załogi, które wystartowały i 
ukończyły co najmniej jeden odcinek lub jedną konkurencję (np. test BRD lub próbę 
sprawnościową). Klasyfikacja jest prowadzona przez organizatora rajdu w kategorii 
Kierowców i Pilotów. 



W Turystycznych Mistrzostwach Strefy Wschodniej punkty za udział w rundzie 
przyznawane są w klasyfikacji rocznej zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie 
ramowym  rozgrywek TMSW '2008. Klasyfikacja jest prowadzona w kategorii Kierowców, 
Pilotów, Klubów, Okręgów. Na podstawie wyników rajdów jest opracowywana przez 
gestora strefy (w 2008 roku - Okręg Lubelski PZM).

W Turystycznych Motorowych Mistrzostwach Okręgu Białostockiego PZM punkty za 
udział w rundzie są przyznawane w klasyfikacji rocznej zgodnie z zasadami zawartymi w 
regulaminie ramowym rozgrywek TMMOB PZM '2008. Klasyfikacja jest prowadzona w 
kategorii Kierowców, Pilotów, Klubów. Na podstawie wyników rajdów jest opracowywana 
przez OKSPTiON Białystok.

10.Program imprezy:
 

 19.04.2008 (sobota):
10.00-11.00 – czynne biuro zawodów – przyjmowanie zgłoszeń.
11.00 – odprawa załóg
ok.11.15 start zawodników na trasę rajdu
ok.18.00 wyniki prowizoryczne wraz z prawidłowymi odpowiedziami
ok.18.30 wręczenie nagród i zakończenie imprezy
20.04.2008 (niedziela):
10.00 – 11.30 zwiedzanie multimedialnego Muzeum Ikon w Supraślu (dla chętnych).

11.Punktacja zawodów:
a. uczestnicy imprezy klasyfikowani są punktami karnymi.
b. za każdą pełną minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC lub metę:

- do 20 minut – po 1 pkt za każdą minutę
- 21 do 40 minut – po 2 pkt za każdą minutę
- 41 do 60 minut – po 3 pkt za każdą minutę

c. w teście turystycznym za błędną odpowiedź lub jej brak – 20 pkt  
d. w teście z przepisów ruchu drogowego za błędną odpowiedź lub jej brak – 5 pkt 
e. za brak (ominięcie) PKP lub wpis na niewłaściwym PKP – po 20 pkt za każdy
f. na próbie sprawności kierowania pojazdem maksymalnie 20 pkt. Próba musi być 
wykonywana przez załogę pojazdem zgłoszonym do zawodów. Rysunek próby 
udostępniony będzie uczestnikowi w materiałach zawodów. Czas liczony jest do momentu 
zatrzymania pojazdu. Prawidłowo wykonane zatrzymanie jest wtedy, gdy linia mety 
znajduje się pomiędzy osiami pojazdu. Przekroczenie linii mety tylną osią pojazdu 
powoduje doliczenie 5 karnych sekund do czasu przejazdu zawodnika (zabrania się cofania 
po przejechaniu linii mety). Czas próby liczony jest z dokładnością do 0,1 sek. Za każde 0,1 
sek trwania próby – 0,1 pkt. Za wywrócenie lub przemieszczenie słupka – 3 pkt. Za błędne 
przejechanie próby, falstart lub nie wystartowanie do próby – 20 pkt. Załoga, która uzyskała 
najlepszy wynik próby, otrzymuje 0 pkt. Pozostali - liczbę punktów odpowiadającą różnicy 
między uzyskanym wynikiem a wynikiem najlepszego, jednak nie więcej niż 20 pkt.
g. za konkurencje dodatkowe maks 20 punktów za każdą.
h. podczas rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z radia CB lub GPS pod 
groźbą wykluczenia z rajdu.
i. ewentualne protesty mogą być złożone na piśmie wyłącznie przez członka załogi na ręce 
komandora rajdu wraz z kaucją w wysokości 120 zł. Kaucja jest zwracana tylko w 
przypadku uznania protestu. Rozpatrywane będą tylko pisemne protesty indywidualne z 
opłaconą kaucją. Protesty w sprawach regulaminowych można składać do 15 minut od 
przybycia na metę. Protesty dotyczące wyników nieoficjalnych można składać do 15 minut 
od ich opublikowania. 



12.Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez 
uczestników zawodów w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do 
uczestników, którzy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Kierowcy winni 
posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów Kodeksu Drogowego. Za pierwsze stwierdzone przez policję lub 
organizatora przekroczenie w/w przepisów załoga otrzymuje 120 pkt karnych, a za drugie - 
wykluczenie z imprezy.
Podstawowe obowiązkowe wyposażenie samochodu w czasie rajdu: apteczka, trójkąt 
ostrzegawczy, gaśnica, koło zapasowe (przy braku wymienionych elementów po 5 pkt 
karnych za każdy).

Komandor Rajdu 
Anna Smorczewska

 
Zatwierdzono przez OKSPTiON w Białymstoku 25.03.2008

            Propozycje noclegów w przystępnych cenach:

1. Kompleks hotelowy „Nad Zalewem”, ul. Białostocka 94, Wasilków, tel (0-85) 7185240, 
nadzalewem@jard.pl

2. Hotel „Turkus”, Al. Jana Pawła II 54, Białystok, tel (0-85) 6628100,
3. Zajazd „Wiking”, Szosa do Augustowa 2, Białystok, tel (0-85) 7436951,
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