
                     

 
 
 
 
 
         Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej „11` Rajd  
Zagłębiowski”- II Eliminacji Turystyczno Motorowych Mistrzostw Okręgu, która odbędzie się  
w dniu 22.04.2007 roku (niedziela). Współorganizatorem zawodów jest Urząd Miejski w Będzinie. 
Impreza przeprowadzona będzie zgodnie z regulaminem TMMO. 
Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich miłośników motoryzacji. Zapraszamy wszystkich, którzy brali już 
udział w podobnych imprezach oraz wszystkich sympatyków motoryzacji, którzy dotychczas nie uczestniczyli 
w takich zmaganiach. Trasa rajdu będzie przystępna dla każdego. 
 
1. KIEROWNICTWO RAJDU  

 Komandor                                                                           Jacek Sobczyk 
             Vice komandor                                                                    Zbigniew Daniel 
             Kierownik prób sprawności                                                Marcin Sobczyk 
              Kierownik Komisji Obliczeń                                              Paweł Tracz 
             Biuro rajdu                                                                          Aleksandra Sobczyk 
      
2. WPISOWE 
        Ustala się kwotę wpisowego w wysokości 30 zł od załogi. W jego ramach załoga otrzymuje materiały 
rajdowe oraz obiad na mecie rajdu. 

 
3. ZGŁOSZENIA 
       Zgłoszenia oraz wszelkie informacje są przyjmowane (udzielane) do 17.04.2007 r. w siedzibie    
Automobilklubu Mysłowickiego przy ulicy Obrzeżna Północna 24 (Giełda Samochodowa) tel./fax. 032 222-
28-18 lub 032 222-35-74 wew.106 codziennie od godz. 7.30 do 15.30 lub e-mailem: amyslowicki@interia.pl.  
EWENTUALNE ZGŁOSZENIA DO IMPREZY  PO TERMINIE 17.04.2007 R. PODLEGAJĄ OPŁACIE  DODATKOWEJ  
W  WYSOKOŚCI 10 ZŁ. 
 
4. BIURO RAJDU (W DNIU ZAWODÓW)  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4 
 
5. MIEJSCE STARTU 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Będzinie, ul. Sportowa 4 
                                                                        
6. PRZEWIDYWANY PROGRAM IMPREZY 

    
    9.00 – 9.45   Przyjmowanie załóg w miejscu startu. 
                         Badanie regulaminowe pojazdów. 
    9.45              Odprawa techniczna 
    10.00            Start pierwszej załogi do  I odcinka rajdu 
    14.00            Obiad dla uczestników rajdu 
    ~15.30          Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i nagród, zakończenie rajdu. 
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7. PRZEBIEG I CHARAKTER IMPREZY 
     Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich sympatyków motoryzacji, których cieszy jazda samochodem  
i posiadają w sobie „żyłkę” sportowej rywalizacji. Rajd będzie przebiegał drogami miasta Będzina. Trasa 
składać się będzie z 3 odcinków o łącznej długości ok.70 km oraz z dwóch prób sprawności kierowania 
pojazdem. 
     Trasa opisana będzie w zasadniczej części itinererem strzałkowym. Startujące załogi powinny być 
zaopatrzone w notatnik, przymiar milimetrowy (linijkę) oraz przybory do pisania. 
     Dla początkujących uczestników imprezy Klub nasz zorganizuje krótkie szkolenie na kilka dni przed 
zawodami. Przy zgłaszaniu uczestnictwa prosimy o wskazanie takiej potrzeby, o terminie szkolenia będzie 
można dowiedzieć się (np. telefonicznie) w naszym Automobilklubie.   
     Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego i uczestników obowiązuje bezwzględne 
przestrzeganie przepisów Ustawy o Ruchu Drogowym. 
 
8. PUNKTACJA I  KLASYFIKACJE 
     Zwycięska załoga to ta, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych. Wyniki obliczane będą przy 
pomocy programu komputerowego Polskiego Związku Motorowego zgodnie z regulaminem TMMO. 
 
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODNIKÓW 
     Załoga składa się z kierowcy i pilota. Inne osoby mogą przebywać w samochodzie podczas imprezy 
(oprócz jazdy w czasie próby sprawności kierowania pojazdem).    
    ♦ kierowca musi posiadać aktualne prawo jazdy oraz ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC i NW 
    ♦ samochód powinien być w pełni sprawny technicznie    
    ♦ obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz podporządkowania 

poleceniom organizatora.  
 
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator i kierownictwo 
imprezy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe lub spowodowane zarówno przez 
uczestników jak i osoby trzecie w czasie trwania imprezy. 
 
11.DOTATKOWE INFORMACJE 
      Odpowiedzi na wszelkie nurtujące Państwa pytania udzieli sekretariat Klubu   (adres i telefony  
podane w pkt 3). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w programie imprezy. 
                                                                                                                                       
                                                                                                   Zapraszamy                -      Organizatorzy 
      
      Dojazd do miejsca startu 
 

 
 
 




