Ludowy Klub Turystyczny
„W Y C Z Ó Ł”
Gościeradz

Regulamin
I Zimowego Turystycznego Samochodowego
Rajdu Ekologicznego nad Zalewem Koronowskim
pn. „My się Zimy nie Boimy”

22 stycznia 2022 r.
Koronowo Tuszyny

1. Organizator:
Ludowy Klub Turystyczny WYCZÓŁ
Gościeradz, 86-011 Wtelno
tel. 601 621366
e-mail: kontakt@lktwg.com www.lktwg.com
przy współpracy z Grupą Wojewódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA w Bydgoszczy oraz Automobilklubem Kujawsko-Pomorskim w
Bydgoszczy na zlecenie Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy,
organizuje I Zimowy Turystyczny Samochodowy Rajd Ekologiczny nad
Zalewem Koronowskim pn. „My się Zimy nie Boimy” stanowiący
I rundę Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu PZM.
2. Kierownictwo imprezy:
- Komandor
- Michał Chorzępa
- Komandor ds. organizacyjnych - Stanisław Ulandowski
- Kierownik Biura Imprezy
- Jarosław Suwalski
- Kierownik Próby Sprawności - Krzysztof Studziński
- Przewodn. Komisji Obliczeń - Wojciech Burzych
3. Cel imprezy:
- uczczenie 59-lecia działalności LKT „Wyczół” Gościeradz,
- uczczenie 72-lecia działalności Polskiego Związku Motorowego,
- uczczenie 30-lecia powstania K-P GW Międzynarodowego
Stowarzyszenia Policji IPA,
- uczczenie 12-lecia Automobilklubu Kujawsko-Pomorskiego,
- popularyzacji motorowej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja zagadnień z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- poznanie historii i walorów turystyczno - krajoznawczych Ziemi
Koronowskiej.
- szerzenie idei ochrony środowiska wśród zmotoryzowanych.
4. Uczestnictwo:
w imprezie uczestniczyć mogą turyści zmotoryzowani reprezentujący kluby
i sekcje - członkowie PZM i LZS oraz turyści indywidualni.
Uczestnicy winni posiadać:
- sprawne i dopuszczone do ruchu drogowego samochody osobowe,
- przybory do pisania,

- niezbędnik ogniskowy do pieczenia kiełbasek (patyk, widelec
ogniskowy),
- wskazane są materiały propagandowe jak: mapy, przewodniki
turystyczne z regionu, materiały dotyczące ekologii, telefony
- z dostępem do internetu itp.
Uczestnikiem - członkiem załogi jest kierowca i pilot. Pozostali pasażerowie
samochodu osobowego są osobami towarzyszącymi.
Wpisowe tytułem uczestnictwa w imprezie wynosi 50,oo zł od osoby.
Stawka jednakowa dla kierowców, pilotów i osób towarzyszących.
Biuro imprezy czynne będzie w dniu 22 stycznia 2022 r. (sobota) od godz.
10.3o w siedzibie: Kartodrom Bydgoski PZM ul Fordońska 116.
5. Zgłoszenia załącznik nr 1:
Organizator oczekuje na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w imprezie do
18 stycznia 2022 r. Zgłoszenia według załączonego wzoru prosimy przesłać
na adres e-mail: kontakt@lktwg.com.
Zgłoszenia wraz z wpisowym również będą przyjmowane na miejscu w
biurze imprezy.
6. Przyjazd uczestników:
Organizator oczekuje na uczestników od godz. 10.3o w dniu imprezy tj.
22.01.2022 (sobota) siedziba: Kartodrom Bydgoski PZM ul.Fordońska 116
wjazd ulicą Oksywską.
7. Trasa przejazdu:
Trasa Bydgoszcz-Koronowo(Tuszyny) ul. Leśne Osiedle 21 „Bar u Emilki”
nad Zalewem Koronowskim, o długości ok. 35 km . Na trasę imprezy
uczestnicy otrzymają do wykonania zestawy zadań: z bezpieczeństwa w
ruchu drogowym, turystyki oraz odbędą jedną próbę sprawności jazdy
samochodem.
8. Punktacja wg załącznika nr 2:
9. Postanowienia końcowe:
- impreza odbędzie się w warunkach normalnego ruchu drogowego,
- uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
- ruchu drogowego,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody
spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich,

- organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe u
uczestników, którzy biorą udział w imprezie na własną
odpowiedzialność,
- przypominamy o obowiązku posiadania ubezpieczenia OC,
Uwaga: odbędzie się dodatkowa próba sprawności jazdy samochodem nie
wliczana do klasyfikacji imprezy o Puchar Prezesa Automobilklubu
Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.
10. Ramowy program imprezy:
22 stycznia 2022 (sobota)
- godz. 10.30 - 12.oo
- 12.oo
- 14.oo
- 14.30
- 15.15
- 15.3o

- biuro imprezy - Kartodrom
- start pierwszej załogi,
- przyjazd na metę pierwszej załogi,
- ognisko-posiłek turystyczny,
- ogłoszenie wyników nieoficjalnych,
- wyniki oficjalne i wręczenie nagród,
zakończenie imprezy.

Z turystycznym pozdrowieniem
Komandor
Michał Chorzępa
Gościeradz, dnia 27.12.2021

Zatwierdzono:
OKSPiT ZO PZM Bydgoszcz
30.12.2021

załącznik nr 1.

I Zimowy Turystyczny Samochodowy
Rajd Ekologiczny nad Zalewem Koronowskim
Bydgoszcz -Tuszyny, dnia 22 stycznia 2022 r.
Zgłoszenie
Organizator: Ludowy Klub Turystyczny”Wyczół”Gościeradz,86-011 Wtelno
Pojazd: marka, typ ............................................. nr rej. ...............................
Kierowca: nazwisko i imię ..........................................................................
adres zamieszkania....................................................................
..................................................................................................
Klub ........................................................................................
Pilot/pasażer: nazwisko i imię .......................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Oświadczam, że Regulamin I Zimowego Turystycznego Samochodowego
Rajdu Ekologicznego nad Zalewem Koronowskim jest mi znany.

............................,dnia ......................

Podpis kierowcy ..............................

Załącznik nr 2.

I Zimowy Turystyczny Samochodowy
Rajd Ekologiczny nad Zalewem Koronowskim
Bydgoszcz-Tuszyny, dnia 22 stycznia 2022 r.
Punktacja
1.
2.
3.

Za każdą błędną odpowiedź z Kodeksu Drogowego lub jej brak - 5 pkt
Za każdą błędną odpowiedź z zadań turystycznych lub jej brak - 5 pkt
Za każdą zakończoną minutę późniejszego przyjazdu na metę:
a.
od 1 do 10 minut za każdą minutę
- 5 pkt
b.
od 11 do 45 minut za każdą minutę
- 10 pkt
4.
Próba sprawności jazdy samochodem:
a.
za każdą 0,1 sekundy trwania próby
- 0,1 pkt
b.
za przewrócenie słupka lub jego przemieszczenie poza obrys - 5 pkt
c.
za przekroczenie linii „mety stop” obiema osiami pojazdu
- 5 pkt
d.
za niewystartowanie do próby lub niewłaściwy przejazd-taryfa- 50 pkt
5.
Punktacja do klasyfikacji generalnej Turystycznych Samochodowych Mistrzostw
Okręgu PZM - indywidualnie: 1 miejsce - 100 pkt, 2 miejsce - 97, 3 miejsce - 95,
4 miejsce - 93 , 5 miejsce - 92 , 6 miejsce - 91 pkt.
6.
O kolejności zajętego przez załogę miejsca w rundzie decyduje suma
najmniejszej liczby punktów karnych.
7.
Wynik klasyfikacji klubowej stanowi suma punktów karnych przypisanych trzem
najlepszym załogom tego samego klubu.

