
 

 

8 RAJD SĘDZIÓW 

Regulamin 
 

 

Organizator: 

Automobilklub Wielkopolski 

 

Czas i miejsce: 

Data - 15.02.2020 

Start i meta - Tor Poznań, Przeźmierowo, ul. Wyścigowa 3 

 

Władze rajdu: 

Komandor rajdu - Dariusz Tomaszkiewicz 

V-ce komandor rajdu - Maksymilian Michalski 

Autorzy trasy - Dariusz Tomaszkiewicz, Maksymilian Michalski 

Weryfikator trasy - Bartosz Serafiński 

Kierownik prób - Bartosz Serafiński 

Komisja obliczeń - Maksymilian Michalski, Dariusz Tomaszkiewicz 

 

Cel rajdu: 

Upowszechnianie organizacyjnych form samochodowego sportu popularnego i turystyki. 

Pogłębianie wiedzy krajoznawczej regionu 

Propagowanie tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Wyłonienie zwycięzców. 

Integrowanie środowiska sędziów sportu samochodowego, motocyklowego, kartingowego 

 

Ramowy program rajdu: 

7:45 - 8:30 - Zapisy 

8:45 - Odprawa 

9:00 - Start pierwszej załogi na trasę 

12:00 - Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę 

13:00 - Posiłek rajdowy wydawany na bieżąco po przyjeździe załóg 

16:15 - Rozdanie nagród 

17:00 - Spotkanie integracyjne uczestników rajdu 

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu czasowego rajdu. 

 

Uczestnictwo: 

Uczestnikami imprezy jest załoga, która musi składać się z kierowcy i pilota.  Zezwala się na udział 

pasażerów pojazdu w rajdzie. 

Warunkiem startu w rajdzie jest posiadanie opłaconej składki członkowskiej na rok 2020 przez 

każdą osobę będącą członkiem AW. Poza tym, co najmniej jeden członek załogi, powinien spełniać 

przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków: 



 

 

- posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego 

- posiadanie licencji sędziego sportu  motocyklowego 

- posiadanie licencji sędziego sportu kartingowego 

- bycie asystentem sędziego ww. sportów w roku 2019 

Dla uczestników niebędących członkami AW, dodatkowym warunkiem koniecznym jest przesłanie 

wraz ze zgłoszeniem dowodu posiadania opłaconej składki członkowskiej klubu macierzystego na 

rok 2020. 

Skład załogi oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w rajdzie nie mogą być zmienione od startu do 

mety. Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność wpisów. 

Kierowcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu Drogowym i odpowiadać 

osobiście za ich przekroczenie. 

Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i sędziów oraz do 

kulturalnego zachowania w stosunku do innych uczestników rajdu i ruchu drogowego. 

Wszelkie formy komunikowania się między załogami oraz z osobami trzecimi są zabronione. 

 

Zgłoszenia: 

Karta zgłoszeń na rajd dostępna jest na stronie internetowej www.aw.poznan.pl. Wypełnioną kartę 

zgłoszeń wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy wysłać na adres 

autosport@aw.poznan.pl. Zgłoszenia ważne są tylko wraz z potwierdzeniem wpłat wpisowego. 

Wpłaty należy dokonać na konto AW 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394. 

Wpisowe wynosi 25 zł od osoby - zgłoszenia do 1 Lutego 2020 roku (UWAGA! - brak możliwości 

wpłaty gotówkowej - Płacimy tylko przelewem na konto AW) 

 

Punktacja prób PR/SZ: 

- za każdą 0.1 sek. trwania próby - 0.1 pkt. 

- przewrócenie / przesunięcie słupka poza obrys - 5 pkt. 

- za falstart lub nie zatrzymanie się na linii mety STOP - 5 pkt. 

- za niewystartowanie do próby lub za błędne pokonanie trasy próby lub cofanie pojazdu na 

linii mety lub za zmianę samochodu wyłącznie na próbie sprawności - taryfa 150% 

najlepszego wyniku 

- za próby PR punktacja będzie przedstawiona uczestnikom przed rozpoczęciem danej próby 

 

Podczas jazdy na trasie rajdu: 

- za każdą zakończoną minutę wcześniejszego lub późniejszego przyjazdu na PKC – 5 pkt. 

- brak wizy PKC, niewystartowanie do odcinka -10000 pkt.  

- za odcinek, na którym nastąpiło przekroczenie limitu spóźnień na trasie rajdu -10000 pkt.  

- za brak wizy PKP, błędna odpowiedź na zadanie z trasy lub jej brak - 100 pkt.  

- za pobranie wizy z niewłaściwego PKP - 60 pkt.  

- za brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź na pytanie testowe (łącznie za test) - 100 pkt.  

- za każde przekroczenie przepisów ruchu drogowego na trasie, stwierdzone przez 

organizatora lub inne organa kontroli - 100 pkt.  

UWAGA: trzykrotne przekroczenie przepisów powoduje wykluczenie z rajdu. 

 

 

 

 

http://www.aw.poznan.pl/
mailto:autosport@aw.poznan.pl


 

Trasa rajdu: 

Trasę rajdu należy pokonać wg dostarczonego na starcie opisu trasy (itinerer).  Ponadto zadaniem 

załóg jest wykonanie prób sprawności SZ, prób rekreacyjnych, wykonanie zadań na trasie oraz 

zgłoszenie się w wyznaczonym czasie na mecie. Limit spóźnień na trasie rajdu wynosi 30 minut. 

 

Klasyfikacja i nagrody: 

Za każde nieprawidłowe wykonanie zadania załoga otrzymuje przewidzianą regulaminem ilość 

punktów karnych. Kolejność miejsc ustala się według ilości uzyskanych punktów. Zwycięża załoga, 

która zgromadziła najmniejszą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów o miejscu 

decyduje kolejno: suma punktów za przejazd trasy, suma punktów za próby SZ, suma punktów za 

próby PR.  

Za zajęcie miejsc I do III klasyfikacji generalnej rajdu wręczone zostaną puchary dla kierowcy i 

pilota. Ponadto zwycięska załoga otrzymuje przechodni puchar w postaci “Szachownicy” wraz z 

zaszczytem organizacji kolejnej edycji Rajdu Sędziów w roku następnym. 

Nagrody rzeczowe oraz upominki, zostaną wręczone uczestnikom imprezy w miarę możliwości 

organizatora.  

 

Wyniki i protesty: 

Po przyjeździe ostatniej załogi na metę Organizator udostępni wzorcowe Karty Drogowe oraz 

prawidłowe odpowiedzi na pytania testowe. Materiały te zostaną wywieszone w miejscu i czasie 

podanym podczas odprawy załóg. 

Protesty należy składać na piśmie osobiście Komandorowi rajdu z dołączeniem kaucji w wysokości 

25-krotnego wpisowego, zwracanej w przypadku uznania protestu. Termin składania protestów 

mija po 15 minutach od momentu zakończenia ceremonii wręczenia nagród. Protesty mogą 

dotyczyć tylko błędów rachunkowych. 

Protesty rozpatrywane będą komandora i v-ce komandora rajdu, a podjęte decyzje są ostateczne. 

 

Postanowienia końcowe: 

Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Pisma, instrukcje i komunikaty organizatora rajdu wręczane lub ogłaszane uczestnikom podczas 

imprezy stanowią nieodłączną część niniejszego Regulaminu. 

Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie. 

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w stosunku do 

załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do 

osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy. 

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji, uzupełniania i zmieniania niniejszego Regulaminu. 

Uczestnik przystępując do imprezy oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej o 

przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą integralną część formularza zgłoszeniowego. 

 

 

 

Komandor rajdu        

Dariusz Tomaszkiewicz 


