
 

Ogólny program Rajdu Motocykli Zabytkowych i Klasycznych „MotoWyrypa 2018” 

31 maja - czwartek 

16:00 - otwarcie Biura Rajdu Baza 1 i przyjmowanie Uczestników w Ośrodku Wypoczynkowym „Uroczysko” 
w Borkowie pod Kielcami (gmina Daleszyce), GPS: 50°46'34"N 20°45'48"E. Rejestracja, zameldowanie, 
kwaterunek, wydanie identyfikatorów. 
18:00 - integracja przy wspólnym ognisku. Poczęstunek biesiadny: kiełbaska i pieczywo. 
20:00 - szkolenie z zasad jazdy na orientację wg itinerera oraz garść wskazówek rajdowych. Warto wziąć udział! 
23:00 - zamknięcie Biura Rajdu 
24:00 - cisza nocna 

1 czerwca - piątek 

7:00 - otwarcie Biura Rajdu 
7:15 - pobudka Uczestników 
7:45 do 8:30 - śniadanie, zbiórka oznakowanych bagaży do samochodu technicznego 
8:40 do 9:15 - odprawa przedrajdowa i wydawanie materiałów startowych 
Trasa etapu nr 1 podzielona została na 4 odcinki. Na jednym z nich traficie na fragment jazdy na regularność. 
W ciągu całego etapu odbędą się 3 konkurencje sprawnościowe i 2 testy oraz czeka Was szereg zadań 
turystycznych. W około połowie trasy Uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny. 
9:20 - początek badań technicznych wg kolejności startowej 
9:30 - start pierwszej załogi, każda kolejna startuje co 1 minutę 
11:00 - zamknięcie Biura Rajdu Baza 1 
16:00 - otwarcie Biura Rajdu Baza 2 w Ośrodku Wypoczynkowym „Chańcza”, Chańcza 150 (gmina Raków), GPS: 
50°37'58.1"N 21°03'49.6"E . Przyjmowanie załóg. Rejestracja, zameldowanie, kwaterunek, wydanie 
identyfikatorów. 
19:00 do ~21:00 - obiadokolacja 
20:30 - integracja przy ognisku z poczęstunkiem biesiadnym oraz oprawą muzyczną DJ 
23:00 - zamknięcie Biura Rajdu 
24:00 - cisza nocna 

2 czerwca - sobota 

7:00 - otwarcie Biura Rajdu 
7:15 - pobudka Uczestników 
7:45 do 8:30 - śniadanie,zbiórka oznakowanych bagaży do samochodu technicznego 
8:40 do 9:15 - odprawa przedrajdowa i wydawanie materiałów startowych 
Trasa etapu nr 2 podzielona została na 4 odcinki. Na jednym z nich traficie na fragment jazdy na regularność. 
W ciągu całego etapu odbędą się 3 konkurencje sprawnościowe i 2 testy oraz czeka Was szereg zadań 
turystycznych. W około połowie trasy Uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny. 
9:20 - początek badań technicznych wg kolejności startowej 
9:30 - start pierwszej załogi. Każda kolejna startuje co 1 minutę. 
11:00 - zamknięcie Biura Rajdu Baza 2 
16:00 - otwarcie Biura Rajdu Baza 3 w Ośrodek Wypoczynkowy „Wilga” Golejów (gmina Staszów), GPS: 
50°33'13"N 21°13'01"E . Przyjmowanie załóg, zameldowanie i kwaterunek. 
18:30 do ~20:30 - obiadokolacja 
20:00 - integracja przy ognisku z poczęstunkiem biesiadnym. 
20:30 - 23:30 - koncert zespołów muzycznych. Plac vis-a-vis O.W. „Wilga”. W przerwie uhonorowanie wybranej 
załogi nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Staszów. 
21:00 - zamknięcie Biura Rajdu 
24:00 - cisza nocna 
Około 24:00 - 01:00 Wywieszenie wyników Konkursu „Rajd turystyczno-krajoznawczy” 

3 czerwca - niedziela 

8:30 - pobudka Uczestników 
9:00 - śniadanie 
10.00 - oficjalne ogłoszenie wyników, dekoracja i wręczenie nagród. Zakończenie rajdu, pożegnania i odjazdy. 

http://www.uroczysko-borkow.pl/
http://www.chanczadomki.pl/
http://www.osir.staszow.pl/osrodek-wypoczynkowy-wilga.html

