REGULAMIN
XIX Turystyczno-Sportowego Rajdu Samochodowego
im. Jana Dziubakiewicza
Kruszewo, 12.08.2018r.
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CEL:
popularyzacja rodzinnej turystyki samochodowej;
podnoszenie kultury i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz znajomości przepisów ruch drogowego;
Utrwalenie metod i sposobów czyniących motoryzację bardziej przyjazną środowisku naturalnemu.
Uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
CZAS I MIEJSCE:
12 sierpnia 2018r. (niedziela) godz. 1300, Kruszewo;
miejsce startu i mety trasy rajdu – Kruszewo, ul. Szkolna
konkurencje sprawnościowe oraz podsumowanie wyników – boisko wiejskie w Kruszewie;
ORGANIZATORZY:
LZS „Sokół” Kruszewo;
Wiejski Dom Kultury w Kruszewie;
LKS „Błyskawica” Bronisławki
UCZESTNICTWO:
W Rajdzie biorą udział załogi samochodów osobowych w składzie min. 2 osoby;
do zawodów dopuszcza się pojazdy sprawne technicznie;
do udziału w rajdzie dopuszczone będą pojazdy z aktualnym badaniem technicznym; kierujący pojazdem jest zobowiązany
przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu i prawo jazdy;
za uczestnictwo w Rajdzie pobierana jest opłata w wysokości 30zł od załogi;
ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia chętnych załóg należy dokonywać drogą mailową (mariusz@kruszewo.eu) wypełniając formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.kruszewo.eu. Otrzymany mail zwrotny będzie potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
Po otrzymaniu potwierdzenia należy uiścić opłatę startową w wysokości 30 zł od załogi na konto 28 8951 0009 0000 2020
2000 0010 lub gotówką w Bibliotece Publicznej w Kruszewie.
Zgłoszenia załóg można dokonywać również osobiście w Bibliotece Publicznej w Kruszewie od 30 lipca 2018r.
W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń można dokonać zgłoszenia w dniu Rajdu przy stoliku sędziowskim.
ilość załóg ograniczona do 30 (decyduje kolejność zgłoszeń).
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:
Rajd składa się z dwóch etapów:
- przejazdu wyznaczonej przez Organizatora trasy Rajdu;
- Konkurencji rekreacyjno-sportowych na boisku wiejskim w Kruszewie;
TRASA RAJDU:
Pierwszą częścią XIX Rajdu Dziubakiewicza będzie przejazd trasą wyznaczoną przez Organizatora. Zadaniem startującej
załogi jest dotarcie do trzech punktów kontrolnych wyznaczonych na trasie. Długość trasy ok. 40 km. Podczas przejazdu
należy wypełnić Kartę Rajdu, na której umieszczono zestaw pytań i zadań dotyczących trasy i znajomości Kodeksu
Drogowego.
Organizator wyznacza limit czasu przejazdu trasy – 1 godz. 30 min. Przekroczenie limitu czasu o każde kolejne 5 minut
skutkuje odjęciem 3 punktów od sumy punktów zdobytych na trasie.

9. KONKURENCJE REKREACYJNO-SPORTOWE

Drugą częścią XIX Rajdu Dziubakiewicza są konkurencje rekreacyjno-sportowe rozgrywane na boisku wiejskim
w Kruszewie. Każda załoga startuje w dwóch z sześciu losowo wybranych konkurencjach. Losowanie konkurencji nastąpi
po powrocie załóg z trasy Rajdu

10.

PUNKTACJA
 Za każdą prawidłową odpowiedź lub wykonane zadanie umieszczone na Karcie Rajdu załoga otrzymuje 1 punkt;

 Za zajęcie I miejsca w konkurencji rekreacyjno-sportowej załoga otrzymuje 10 punktów, kolejne miejsca odpowiednio jeden
punkt mniej.
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USTALENIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ:
O klasyfikacji końcowej decyduje suma punktów zdobytych w dwóch etapach Rajdu;
W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwie lub więcej załóg o kolejności decyduje większa liczba zwycięstw
w konkurencjach rekreacyjno-sportowych, w dalszej kolejności większa liczba drugich miejsc, trzecich miejsc itd.
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia kolejności organizator zarządza dogrywkę w postaci dodatkowej
konkurencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na trasie w czasie trwania zawodów, każdy z zawodników jest zobowiązany
nieść pomoc jego ofiarom;
drużyna może być wykluczona z zawodów za tendencyjne nieprzestrzeganie regulaminu zawodów, niebezpieczną jazdę oraz
za niewłaściwe zachowanie wobec organizatorów i sędziów;
wszelkie protesty należy składać w ciągu 10 min. po zakończeniu etapu Rajdu;
ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Najlepsze trzy załogi otrzymują pamiątkowe puchary ufundowane przez Starostę Pilskiego,
najlepszych 12załóg otrzymuje nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy;
nagroda specjalna – darmowy kurs prawa jazdy kategorii „B” - będzie losowana wśród pilotów załóg, spełniających warunki
kandydata na prawo jazdy kategorii „B” (ukończone 18 lat w roku 2018).

