
Międzygminny Rajd Pojazdów Zabytkowych 2022 

Regulamin uczestnictwa  
 

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. Warunkiem uczestnictwa w Międzygminnym Rajdzie Pojazdów Zabytkowych  jest:  

a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego w sposób czytelny i kompletny,  

b. dostarczenie podpisanego formularza do Organizatora drogą mailową na adres: 

skoziel@goksirprzeclaw.pl, bądź osobiście do recepcji w siedzibie Organizatora.  

2. Zgłoszenia udziału w Międzygminnym Rajdzie Pojazdów zabytkowych  przyjmowane są do dnia 03.06.2022 r. lub 

do wyczerpania limitu pojazdów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przyjmowanych zgłoszeń.  

3. Udział w Rajdzie mogą wziąć pojazdy zabytkowe i pojazdy wyprodukowane do 1990 roku.  

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.  

5. Udział w Rajdzie jest bezpłatny, jednak aby wziąć udział w Rajdzie i zaliczyć całą trasę należy przekazać karmę dla 

zwierząt w jednym z punktów kontrolnych. Będzie to warunek konieczny do zaliczenia tego punktu.  

 

UCZESTNICY RAJDU – ZAŁOGA 
1. Uczestnikami Rajdu są załogi. W skład załogi wchodzi kierowca z aktualnym prawem jazdy i dokumentami 

pojazdu oraz pilot. Dopuszczalny jest również udział jednoosobowej załogi.  

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 
1. Uczestnik zobowiązany jest do: 

a. Zapoznania się i przestrzegania regulaminu imprezy. 

b. Zapoznawania się i przyjmowania do wiadomości wszelkich komunikatów organizatora. 

c. Dostosowywanie się do poleceń organizatora i sędziów obsługujących punkty kontrolne. 

d. Przestrzegania w trakcie trwania imprezy zasad sportowej rywalizacji. 

e. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego na trasie rajdu, odpowiadając osobiście za ich przekroczenie.  

 

ZASADY PRZEJAZDU TRASY 
Start: 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1, Przecław 

Meta: 

Nowe Warpno  

Przejazd trasy  

Trasa przejazdu składa się z 3 odcinków i  przebiega przez wszystkie gminy Powiatu Polickiego. (Szczegółowy przebieg 

trasy będzie dostępny w materiałach Rajdowych) Na każdym z odcinków, znajdą się punkty kontrolne. Aby ukończyć 

Rajd uczestnik musi zaliczyć wszystkie punkty. Informacje o punktach kontrolnych znajdą się w Itinererze, który każda 

załoga otrzyma w dniu Rajdu przy rejestracji. W każdym z punktów kontrolnych uczestnicy otrzymają kartę z pytaniami 

na temat gminy w której znajduje się dany punkt i powiatu polickiego. Odpowiedzi należy wpisać w odpowiednie 



miejsca na Karcie Drogowej. Test wiedzy jest zadaniem głównym Rajdu.   

 

KARTA DROGOWA  
Karta Drogowa jest dokumentem potwierdzającym prawidłowość przejazdu i umożliwiającym dokonanie klasyfikacji.  

Na Karcie załoga jest zobowiązana do:  

- wpisania swojego numeru startowego, jeżeli nie zrobił tego sędzia 

- wpisanie odpowiedzi na pytania z Testu Wiedzy 

 

Karta Drogowa obowiązuje na całą trasę Rajdu. 

 

 

TEST WIEDZY O POWIECIE POLICKIM I GMINACH 
W każdym z punktów kontrolnych uczestnicy Rajdu otrzymają kartę z pytaniami i zadaniami otwartymi na temat gmin i 

powiatu polickiego.  Odpowiedzi na pytania należy umieścić w odpowiednim miejscu na Karcie Drogowej. Uzupełnione 

Karty należy oddać Komandorowi na mecie Rajdu. Za każde z pytań można zdobyć określoną liczbę punktów. Zwycięzcą 

Rajdu zostanie załoga z największą ilością punktów. Odpowiedzi będę oceniane przez Jury imprezy (Komandor). Decyzje 

podjęte przez Jury są ostateczne i nie podlegają protestom.  

 

REJESTRACJA POJAZDÓW I START RAJDU 
Rejestracja pojazdów i start Rajdu odbędzie się w gminie Kołbaskowo przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji 

w Przecławiu.  Start będzie poprzedzony prezentacją aut i głosowaniem publiczności na Najciekawsze Auto i Najmilszą 

Załogę. Szczegółowy program znajdzie się w załączniku do regulaminu.  

 

FINAŁY ODCINKÓW 
Każdy odcinek kończy się finałem w określonym miejscu. Informacja o miejscach finałów znajdzie się w itinererze. Na 

miejscu Finału Odcinka odbędzie się prezentacja aut i dodatkowe konkursy. Szczegółowe informacje na temat finałów 

odcinków znajdą się w materiałach Rajdowych – itinerer.  

 

META RAJDU 
Na mecie Rajdu odbędzie się oficjalne wręczenie nagród za zadanie główne Rajdu. Przewidziana jest również prezentacja 

aut i dodatkowe konkursy. Szczegółowe informacje znajdą się w itinererze.  

 

UWAGI KOŃCOWE 
- Wszelkie wątpliwości, których nie precyzują obowiązujące regulaminy i komunikaty, powinny być rozstrzygane na 

korzyść zawodników.  

- Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe 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 rajdu.  

- Zgłoszenie i wystartowanie w rajdzie oznacza akceptację regulaminu imprezy.  

 

 


