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8 runda Nawigacyjnego Pucharu Polski 
5 runda Pucharu Śląska 

5 runda TNMO 

Patronat Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka 

 

 

 

Automobilklub Mysłowicki wita na Nawigacyjnym Rajdzie Samochodowym 

„Mysłowicka Czwórka”   

Który odbywa się pod  Patronat Prezydenta Miasta Mysłowice Edwarda Lasoka 

Impreza jest współfinansowana ze środków Urzędu Miasta w Mysłowicach.  

 

TRASA RAJDU 

Organizatorzy przygotowali dwie trasy: nawigacyjną i dla debiutantów. 

Każda trasa składa się z 2 odcinków oraz jednej próby sprawności kierowania pojazdem, rozgrywanej przed 

startem do pierwszego odcinka. 

Trasa nawigacyjna  

Odcinek 1  długość  41 km   czas przejazdu 150 min 

Odcinek 2  długość  42 km   czas przejazdu 140 min 

Trasa dla debiutantów 

Odcinek 1  długość  26 km   czas przejazdu 100 min 

Odcinek 2  długość  41 km   czas przejazdu 150 min 

Przed startem do próby sprawnościowych każda załoga może i powinna zapoznać się z trasą próby.  

 

KIEROWNICTWO RAJDU 

 

Komandor     Maciej Krzewski 

Kierownik trasy    Mateusz Krzewski 

Kierownik biura     Sylwia Litwińska 

Kierownik komisji obliczeń wyników  Anna Kupis-Szreniawska 

 

PROGRAM IMPREZY 
 
9:00 – 9:35 - Przyjmowanie załóg 

9:40    - Uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna  

10:00 - Start pierwszej załogi  do próby sprawności kierowania pojazdem 

10:20 - Start pierwszej załogi na trasę imprezy 

12:50  - Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę I odcinka – parking przed budynkiem Centralnego Muzeum Pożarnictwa w 

Mysłowicach przy ulicy Stadionowej.  

15:30 - Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę – Dom Przyjęć IRYS  w Mysłowicach przy ulicy Podgórska 9 

17:00  - Planowane ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, 

utrudnienia w przejeździe trasy, itp.). 

 

Namiar pomocniczy START i PKC1 

Mysłowice ul. Stadionowa  koło Muzeum Pożarnictwa 

N 50º13’44.25”  

E 19º08’32.82” 

 

META RAJDU 

 

Dom Przyjęć IRYS  w Mysłowicach przy ulicy Podgórska 9 

N 50°12'38.771" 

E 19°9'37.799" 

,



 

INFORMACJE DODATKOWE 

 

Trasa rajdu została opisana zgodnie z „ Zbiorem zasad opisów tras wykorzystywanych w nawigacyjnych i 

turystycznych rajdach samochodowych” wersja 2013.  

Punktami kontroli przejazdu na trasie rajdu są : 

- Punkty Kontroli Przejazdu ( PKP ) obsługiwane przez sędziów, po prawej stronie drogi oznaczone  

tablicami z symbolem pieczątki – sędzia wbija pieczątkę do karty drogowej 

- Samoobsługowe Punkty Kontroli Przejazdu ( SPKP ) oznaczone  tablicami z symbolem literowym 

lub cyfrowym, po prawej stronie drogi – pilot wpisuje do karty drogowej symbol znajdujący się na 

mijanej tablicy. Tablice są w kolorze białym, żółtym, lub czerwonym.  

Ze względu na porę rozgrywania rajdu oraz ruch pieszy w pobliżu dróg a szczególnie niemożliwe do 

przewidzenia zachowanie dzieci , prosimy o szczególnie ostrożną jazdę w pobliżu osiedli i zabudowań. 

Na niektórych drogach, szczególnie tych wąskich w pobliżu prywatnych posesji prosimy o wolną i 

„cichą” jazdę, aby nie wywoływać agresji mieszkańców. 

Część trasy rajdu przebiega po drogach gruntowych. W takich momentach zalecamy ostrożną jazdę. 

Trasa całego rajdu przebiega po drogach w obszarze zabudowanym.  

Załogi z niewielkim doświadczeniem uczulamy na uważną jazdę, szczególnie w czasie rozgrywania 

prób sprawności.   

Wyniki będą obliczane zgodnie z punktacją NSMP przy użyciu programu opracowanego przez PZM. 

  

 UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE 

 

Jeżeli na mapie kropka zakrywa skrzyżowanie, to wykonujemy w nim namiar mapowy wynikający z 

widocznych dróg. W realu jedziemy zgodnie z przepisami ruchu drogowego, odpowiednią drogą pomiędzy 

wysepkami.  

Autor trasy nie założył przy jej tworzeniu zawracania na małych wysepkach „na siłę”, szczególnie na dużych 

skrzyżowaniach. 

Ze wzglądów technicznych ronda  na mapie nie są narysowane w skali. 

Nietypowa skala map 1:21000 wynika z materiałów topograficznych dostępnych dla terenu na którym 

rozgrywany jest rajd.  

Jeden z mostów uwzględnionych w opisie trasy ma tylko jedną ( prawą ) barierę w formie bariery 

energochłonnej. 

Na choinkach nie uwzględniono parkingów w przypadku których ewidentnie widać że są one bez wyjazdu. 

 

Telefony kontaktowe: 

    Komandor  Maciej Krzewski 603 641 333 

    Kierownik Trasy Mateusz Krzewski 530 225 770 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

Rajd odbędzie się w warunkach normalnego ruchu drogowego, wobec tego uczestników obowiązuje 

bezwzględne przestrzeganie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym. Kierowca musi posiadać aktualne prawo 

jazdy oraz ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a samochód aktualne badanie techniczne. 

 Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własne ryzyko i zobowiązani są  do uregulowania wszelkich szkód 

wyrządzonych osobom trzecim lub organizatorom. 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz wydawania dodatkowych 

komunikatów i zarządzeń. 

                                                    

             Szerokiej drogi 

                                                    życzą  ORGANIZATORZY ! 

 


