
REGULAMIN 
XX Jubileuszowego Turystyczno-Sportowego Rajdu Samochodowego 

im. Jana Dziubakiewicza 
Kruszewo, 18.08.2019r. 

 
1. 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. 

 

2. CZAS I MIEJSCE: 
 18 sierpnia 2019r. (niedziela) godz. 1400, Kruszewo ul. Szkolna; 
 konkurencje sprawnościowe oraz podsumowanie wyników – boisko wiejskie w Kruszewie; 

 

3. ORGANIZATORZY: 
 LZS „Sokół” Kruszewo; 
 Wiejski Dom Kultury w Kruszewie; 
 LKS „Błyskawica” Bronisławki 

 

4. 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; 

5. ZGŁOSZENIA: 
 Zgłoszenia chętnych załóg należy dokonywać drogą mailową (wdk@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 05 sierpnia 2019r.  
 W przypadku niewyczerpania limitu zgłoszeń można dokonać zgłoszenia w dniu Rajdu przy stoliku sędziowskim. 
 ilość załóg ograniczona do 30 (decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW: 
 Rajd składa się z dwóch etapów: 

- parady załóg wyznaczoną trasą, 
             - konkurencji rekreacyjno-sportowych na boisku wiejskim w Kruszewie; 
 

7. Parada: 
  Pierwszą częścią XX Jubileuszowego Rajdu Dziubakiewicza będzie parada trasą wyznaczoną przez Organizatora. Parada 
jest formą uczczenia XX edycji Rajdu. Wszystkie załogi jadą wyznaczona trasą w formie kolumny, której kolejność ustala 
Organizator. Załogi uczestniczące w paradzie przebierają się i dekorują samochody. Dekoracja pojazdów i przebranie załóg 
podlega ocenie konkursowej dokonanej przez Komisję, którą powoła Organizator. Komisja przyzna trzy najlepsze miejsca, 
za które uczestnicy otrzymają nagrody. Uczestnictwo w paradzie jest obowiązkowe. 
 

9. KONKURENCJE REKREACYJNO-SPORTOWE 
Drugą częścią XIX Rajdu Dziubakiewicza są konkurencje rekreacyjno-sportowe rozgrywane na boisku wiejskim  
w Kruszewie. Każda załoga startuje w jednej konkurencji. Załogi do konkurencji będą losowane 
 
 

10. USTALENIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ: 

Podczas XX jubileuszowej edycji Rajdu Dziubakiewicza klasyfikacja końcowa nie będzie ustalona. 
 

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
 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 konkurencji; 
 ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

 

12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA: 
 Nagrody rzeczowe za najlepszą dekorację samochodów i przebranie dla trzech najlepszych załóg,   
 Nagrody rzeczowe za zwycięstwa w poszczególnych konkurencjach; 
 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 2019). 

 


