
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     REGULAMIN UZUPEŁNIAJ ĄCY 

,

 15  ̀

IV Runda Turystycznego Pucharu Polski PZM 
II Eliminacja Pucharu Śląska 

I Eliminacja TMMO 
 

Będzin, 14kwietnia 2012 r. 

    Witamy na starcie 15` Rajdu Zagłębiowskiego, którego organizatorem jest Automobilklub 
Mysłowicki we współpracy z Urzędem Miasta, pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta 
Będzina P. Łukasza Komoniewskiego. Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z Regula-
minem Turystycznego Pucharu Polski PZM. 
      Kierownictwo imprezy: 
Dyrektor                          - Zbigniew Daniel 
Komandor ds. trasy         - Jacek Sobczyk 
Kier. Komisji Obliczeń   - Paweł Tracz 
Kier. prób sprawności     - Andrzej Skuta 
Przedstawiciel OKSPiT  - Sonia Osiecka-Babut 
Biuro rajdu                      - Aleksandra Hyrja, Bartosz Hyrja. 
      Program: 
8.00 – 8.45 Przyjmowanie załóg w miejscu startu; 9.00 - 9.30 Zwiedzanie obiektu turystycznego; 
9.45 Uroczyste otwarcie imprezy, odprawa techniczna;  10.00  Start pierwszej załogi do Sz-1  
i I odcinka rajdu;  ~ 13.40  Przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu, Sz-2,  posiłek;   
 ~16.00  Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród, zakończenie rajdu. 
  Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu 
 (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia w przejeździe trasy, itp.) 
      Wyjaśnienia szczegółowe: 
► Rajd składa się z 2 odcinków o łącznej długości 65 km oraz 2 prób spr. kierowania pojazdem. 
     Punkt Kontroli Czasu  PKC-1, Meta oraz Sz-1 i Sz-2 znajdują się w miejscu startu. 
► Punktami Kontroli Przejazdu (PKP)  są: 
     - punkty z obsługą sędziowską - oznaczone tablicą organizatora w kolorze żółtym  
        lub czerwonym z czarnym symbolem pieczątki (po prawej stronie trasy przejazdu).  
        Sędzia potwierdza przejazd załogi pieczątką w karcie drogowej; 
     - samoobsługowe punkty kontroli przejazdu (SPKP):  
        ►tablice organizatora (wygląd - jak podano wyżej, zawierające dodatkowo w lewym 
            górnym narożniku literę, cyfrę lub liczbę) ustawione (bądź zawieszone) po prawej 
            stronie trasy. Oznaczenie z tablicy należy wpisać do karty drogowej; 
        ►zadania (mogą występować po obu stronach trasy) oznaczone w itinererze dwojako: gdy 
              zadanie występuje obrębie sytuacji przedstawionej w danej kratce itinerera:                  
            lub        Z 5    - gdy zadanie występuje na trasie pomiędzy kratką, w której umieszczony 
            jest ten znaczek, a kratką następną. Treść zadań podana jest w oddzielnej części itinerera, 
           a odpowiedź należy wpisać do karty drogowej; 
        ►znaki drogowe stojące po prawej stronie drogi: 1.„ograniczenie prędkości” (B 33 i B 43) -  
            do karty drogowej należy wpisać liczbę ze znaku oraz  2.  STOP (B 20) - do karty 
            drogowej należy wpisać  ST. 
         ►na 2-gim odcinku: dodatkowo fotografie.W materiałach na  2` odcinek rajdu znajduje się  
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