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Komunikat przedstartowy 

             1. Rajd składa się z dwu odcinków.   Odc.1: S=34 km, T=110 min.;  odc.2: S=39 km, T=120 min. 

                 Punktami Kontroli Przejazdu są: 

                 - punkty z obsługą sędziowską - oznaczone tablicą organizatora za pojazdem sędziego, który 

                   potwierdza przejazd załogi pieczątką w karcie drogowej; 

                 - samoobsługowe punkty kontroli przejazdu (SPKP):  

                   a. tablice organizatora ustawione (bądź zawieszone) po prawej stronie trasy. Oznaczenie z tablicy proszę  

                       wpisać do karty drogowej; 

                   b. znaki drogowe stojące po prawej stronie drogi: 

               - STOP (B 20) - do karty drogowej proszę wpisać  ST 

                         - znaki zakazu wjazdu ograniczające ciężar (masę, nacisk)) pojazdu - wszystkie rodzaje – do karty  

                           drogowej proszę wpisać liczbę ze znaku 

                         - znaki zakazu ograniczające prędkość (B33 i B43) - do karty drogowej proszę wpisać liczbę ze znaku                        

                           Uwaga! Nie dotyczy znaków ograniczenia prędkości przed progami zwalniającymi ! 

 

             2. Na trasie rajdu występują zadania (oznaczone w itinererze Z1, Z2, …), których lokalizacja jest  

                 przedstawiona albo dokładnie w kratce itinerera w nawiązaniu do skrzyżowania dróg, albo pomiędzy 

                 kratkami itinerera – wówczas obiekt zadania znajduje się na trasie pomiędzy poprzednią i następującą 

                 kratką. 

    Treść zadań znajduje się w dolnej części karty drogowej, odpowiedzi na zadania proszę wpisywać  

                 obok tych pytań w przeznaczonym na to miejscu. 

                       Błędna odpowiedź na zadanie skutkuje naliczeniem 100 pkt karnych (jak brak PKP). 

 

             3. Zadanie dodatkowe polega na określeniu azymutu magnetycznego do wskazanego obiektu (dostępna jest  

                 busola). Punktacja zadania zależy od błędu określenia azymutu. 

                 Odchyłka do 10º - 0 pkt, do 15º - 10 pkt, do 20º – 30 pkt, do 30º - 50 pkt, do 45º  - 70 pkt, powyżej 45º   

                 lub nieprzystąpienie do zadania – 100 pkt. 

 

             4. Na drodze krajowej S1 (E75) ze względu na trwające prace modernizacyjne powstały tymczasowe „ronda”. 

                 Na mapie podstawowej zaznaczono je małymi kółkami (w pobliżu pkt K oraz pkt 300). 

 

             5. Występujący w kratce itinerera symbol           z wpisaną liczbą oznacza budynek o wskazanym numerze 

                 w pobliżu przedstawionego skrzyżowania. 

 

             6. Trasa rajdu uwzględnia przejazdy przez parkingi. 

 

             7. Sędzią próby Sz jest kol. Grzegorz Kurdyś    nr lic. st. II nr 04099. 

 

             8. Drogi gruntowe i leśne stanowią 2,5% trasy rajdu. 

             

             9. Posiłek (catering) będzie wydawany o godz. 14:30. 

        

           10. Telefony kontaktowe:  Maciej Krzewski – 603641333,  Mateusz Krzewski – 726641333,  

                                                       Jacek Sobczyk – 691601623, Anna Kupis (biuro) – 505180114. 

                                  Szerokiej drogi w imieniu Automobilklubu Mysłowickego życzy Komandor  Jacek Sobczyk 

 

                  

 

 
 


