
 
 

REGULAMIN KONKURSU  

„RAJD TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY” 

 
I. CHARAKTER KONKURSU, TERMIN I MIEJSCE 

Turystyczny rajd przejazdowy na orientację dla motocykli zabytkowych i klasycznych zostanie rozegrany: 

 W dniu 01.06.2018 r. na trasie wyznaczonej przez Organizatora o długości ok. 110 km  

z miejscowości Borków (gm. Daleszyce) do miejscowości Chańcza (gm. Raków). 

 W dniu 02.06.2018 r. na trasie wyznaczonej przez Organizatora o długości ok. 110 km  

z miejscowości Chańcza (gm. Raków) do miejscowości Staszów. 

 
II. WŁADZE KONKURSU 

 Sędzia główny 1: Łukasz Smagłowski 

 V-ce Sędzia główny 2: Adam Grzegorzewski 

 Kierownik trasy 1 + Sędzia konkurencji:  

 Kierownik trasy 2 + Sędzia konkurencji:  

 Kierownik punktów kontrolnych i konkurencji + Sędzia konkurencji:  

 Sędzia konkurencji:  

 Sędzia konkurencji:  

 Sędzia konkurencji:  

 Sędzia konkurencji:  

 Sędzia konkurencji:  

 Sędzia konkurencji:  

 Sędzia Zadań Testowych:  

 Kierownik Komisji Technicznej + Sędzia konkurencji:  

 Obserwator:  

 

Ostateczny skład osobowy władz konkursu zostanie podany do ogólnej wiadomości w dniu rozgrywania 

konkursu. 

 

III. PODZIAŁ NA KLASY I PRZEBIEG KONKURSU 

1. Załogi rajdowe (pojazd + kierowca i pasażerowie) podzielone są na następujące kategorie wiekowe: 

a. „Vintage” – motocykle wyprodukowane do 31.12.1955 r., 

b. „Weteran” – motocykle wyprodukowane od 01.01.1956 r. do 31.12.1970 r., 

c. „Classic” – motocykle wyprodukowane od 01.01.1971 r. do 31.12.1983 r. 



2. Załogi wyjeżdżają na trasę w regularnych odstępach co 1 minutę lub 2 minuty (w zależności od ilości 

załóg o odstępie zdecyduje Organizator, bezpośrednio przed rajdem i powiadomi o tym na odprawie). 

3. Zadaniem startujących załóg jest przejechanie wyznaczonej trasy zgodnie z przygotowaną mapą 

(itinerer), w określonym czasie sprawdzanym na punktach kontroli czasu (PKC), zaliczając obsługowe, 

jak i bezobsługowe punkty kontroli przejazdu (PKP), wykonując konkurencje sprawnościowe OTJ 

(ocena techniki jazdy), SZ (sportowa zwrotności), RT (jazdę na regularność ) lub OS (odcinki 

specjalne). 

4. Na trasie rajdu startujący będą mieli do wykonania PKP – zadania turystyczne, historyczne  

i krajoznawcze – w ilości maksymalnie do ośmiu każdego dnia. 

5. Na trasie Rajdu przygotowane zostaną zadania testowe jednego wyboru z: 

a. przepisów ruchu drogowego na podstawie aktualnego kodeksu drogowego (5 pytań), 

b. historii motoryzacji (5 pytań), 

c. obsługi i techniki motocykla wraz z bhp (5 pytań), 

d. ochrony środowiska lub inne pytania z trasy (5 pytań). 

6. Zawodnicy podczas rajdu i na konkurencjach punktowani są punktami karnymi. Zwycięża zawodnik, 

który uzyska najmniejszą liczbę punktów. 

7. Do klasyfikacji generalnej Konkursu wliczone zostaną wszystkie punkty karne otrzymane na trasie 

rajdu, podczas rozgrywania konkurencji sprawnościowych, jazdy na regularność oraz zadań testowych 

i turystycznych. 

 
IV. PUNKTACJA 

1. Badanie techniczne przed startem i po przybyciu na metę każdego dnia obejmuje: 

a. Sprawdzenie oświetlenia (przód: pozycja, mijania, drogowe ; tył: pozycja i stop (jeśli pojazd 

był wyposażony fabrycznie) – po 1 pkt. 

b. Sprawdzenie sygnału dźwiękowego – 1 pkt. 

c. Zgaszenie i ponowne uruchomienie silnika (tylko z kopnika lub rozrusznika) – 1 pkt. 

d. Hamulce przód i tył – po 1 kpt. 

  Za nieprzystąpienie do badania technicznego 10 pkt. 

2. Za jazdę na orientację na każdym odcinku punktowanym oddzielnie: 

a. Za każdą rozpoczętą minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na PKC – 1 pkt, ale nie 

więcej niż 15 pkt. za jeden odcinek. Komandor rajdu może dopuścić wcześniejszy lub 

późniejszy wjazd na PKC, jednak musi o tym poinformować podczas odprawy zawodników lub 

w itinererze. 

b. Za ominięcie próby polegającej na prowadzeniu pojazdu (SZ, OTJ) – 20 pkt. 

c. Za próbę nie polegającą na prowadzeniu pojazdu – do 5 pkt.  

Za jej ominięcie taryfa w danej próbie plus 5 punktów. 

d. Za niewykonanie PKP-zadanie turystyczne – 3 pkt.  

e. Za otwarcie koperty ratunkowej – 20 pkt. 

3. Oceny prób sprawności kierowania pojazdem – SZ (Sportowa Zwrotności): 

a. Czas liczony jest z dokładnością do 0,10 sekundy.  

b. Za każdy punkt karny otrzymany podczas próby dolicza się 5 sek. do czasu próby.  

Punkty przyznaje się za potrącenie pachołka, podparcie nogą na motocyklach solo  

i zatrzymanie na motocyklach z wózkiem bocznym oraz inne elementy wyszczególnione 

w opisie próby pozostającej do wglądu uczestników najpóźniej przed startem do próby.  

c. Najlepszy czas próby SZ – 0 pkt., następnie narastająco po 1 pkt. karnym (drugi czas 1 pkt., 

trzeci 2 pkt. itd.) do maksymalnie 15 pkt. Dalej sklasyfikowani uczestnicy otrzymują również 

po 15 pkt. 

d. Za przekroczenie linii mety SZ obydwoma osiami – 15 pkt. 



e. Błędne przejechanie trasy próby – 15 pkt.  

f. Maksymalna ilość punktów za próbę (taryfa) 15 pkt.  

4. Uwagi dodatkowe: 

a. Łączne spóźnienia podczas jednego dnia imprezy nie mogą przekroczyć 60 min., a na start, 

PKC lub metę 30 min. Przekroczenie tego spóźnienia w pierwszym lub kolejnych dniach 

imprezy powoduje otrzymanie 150% punktów najgorszego wyniku za dany dzień (zaokrąglone 

w górę do pełnego punktu). 

b. PKC, PKP i meta są czynne przez 30 mi. po regulaminowym teoretycznym czasie przejazdu 

ostatniego uczestnika imprezy. 

c. Uczestnik, który nie wystartował w jednym dniu może być sklasyfikowany, ale otrzymuje 

punkty w wysokości 150% najgorszego wyniku danego dnia (zaokrąglone w górę do pełnego 

punktu). 

d. Kolejność wykonywania prób lub zadań odbywa się według kolejności przyjazdu Uczestników 

na próbę. 

e. Dodatkowy czas, niezbędny do wykonania zadań nie liczonych w punktacji imprezy 

(np. zwiedzanie obiektów), nie może wchodzić w regulaminowy czas przeznaczony na jazdę. 

f. Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy według otrzymanego od Organizatora 

itinerera lub mapy oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie 

drogowej. 

g. Na trasie dopuszcza się holowanie pojazdu tylko na jednym etapie. 

 
V. ODBIÓR TECHNICZNY 

1. Odbiór techniczny w dniu startu do rajdu obejmuje sprawdzenie sprawności pojazdu  

i wystawienie karty drogowej, będącej dokumentem zawodnika podczas przeprowadzania wszystkich 

konkursów. Odbiór może być wykonany również po przyjeździe na metę. 

2. Sędzia techniczny dokona zewnętrznych oględzin pojazdu zgłoszonego do startu. Nie dająca się usunąć 

niesprawność może skutkować brakiem dopuszczenia do udziału w rajdzie. 

3. Każdy pojazd musi zostać wyposażony w numer startowy w widocznym miejscu (zostanie wręczony 

podczas rejestracji lub odprawy).  

4. Pojazd winien być wyposażony w urządzenie do pomiaru odległości (licznik kilometrów z dokładnością 

do 0,1 km). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zastępczych, np. elektroniczny licznik rowerowy. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas prób, gdzie wyznaczona jest „META STAŁA” zawodnik powinien zatrzymać pojazd tak, aby 

linia mety znalazła się między osiami motocykla.  

2. Za nie dojechanie na metę Rajdu, Uczestnik otrzymuję maksymalną ilość punktów karnych zgodnie 

z Regulaminem za wszystkie ominięte z tego powodu elementy składowe Rajdu. Ostateczne miejsce 

w rundzie wynika z sumowania wszystkich punktów karnych, tak jak dla pozostałych Uczestników. 

3. Zgubienie karty drogowej może skutkować pełną „taryfą” lub dyskwalifikacją. 

4. W przypadku jednakowego wyniku będzie brany pod uwagę wiek motocykla, na którym zawodnik 

startuje. Zwycięzcą zostaje zawodnik na starszym motocyklu. 

5. W przypadku braku regulacji w niniejszym Regulaminie Konkursu stosuje się Regulamin Imprezy, 

które nawzajem się uzupełniają. 


