
VIII RODZINNY RAJD TURYSTYCZNY 
REGULAMIN 

 

 
I. ORGANIZATOR  
  AUTOMOBILKLUB BIECKI. 
 
II.    TERMIN IMPREZY  
  26 sierpnia 2018 
 
III.    WŁADZE RAJDU 

Dyrektor Rajdu - Mariola Mrozek  
Wicedyrektor Rajdu ds. organizacyjnych - Janusz Mrozek 
Wicedyrektor Rajdu ds. sportowych - Anna Mrozek 
Kierownik Próby Samochodowej – Dariusz Bajorek 
 

IV. CHARAKTER ZAWODÓW. 
1. Rodzinny Rajd Turystyczny jest imprezą samochodową, o charakterze otwartym, dla 

kierowców nie posiadających żadnych sportowych licencji samochodowych 
zawierającą elementy sportowej rywalizacji i turystyki kwalifikowanej.  

2. Rajd przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Uczestnicy są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP  
i muszą przestrzegać obowiązujących na drogach publicznych zasad i przepisów. Za 
ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem.  
 

V.    UCZESTNICTWO.  
1. W imprezie mogą brać udział załogi zrzeszone w Automobilklubie Bieckim  

i niezrzeszone.  
2. Załogę, w rozumieniu niniejszego regulaminu, stanowi kierowca i pilot, który - jeśli 

nie ma 17 lat - musi spełniać wymogi przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczące 
pasażera - dziecka zajmującego fotel obok kierowcy. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do 
poruszania się po drogach publicznych RP, w tym ważne OC i NW oraz wpłacenie 
wpisowego za załogę i osoby towarzyszące. 
 

VI.    OBOWIĄZKI ZAŁÓG. 
1. Przez zgłoszenie do Rajdu załoga zobowiązuje się do podporządkowania przepisom 

niniejszego regulaminu.  
2. Do udziału w imprezie dopuszczone zostaną załogi po uprzednim sprawdzeniu 

stanu technicznego pojazdu. Kierowca zobowiązany jest przed-stawić wszystkie 
dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające do ruchu po 
drogach publicznych oraz ważne ubezpieczenia NW i OC. 

3. Załoga zobowiązana jest do:  
 umieszczenie na samochodzie otrzymanych numerów startowych, 
 obecności na badaniu kontrolnym pojazdu i odprawie oraz udziału we wszystkich 

elementach rajdu, 
 przejazdu trasy zgodnie z książką drogową,  
 udzielenia odpowiedzi na pytania testu z bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i testu turystycznego, 



 sportowego zachowania się podczas trwania Rajdu. 
 

VII.    TRASA RAJDU. 
Rajd odbywać się będzie na trasie z Biecza do miejscowości Krempna, którą należy 
przejechać zgodnie z książką drogową i składać się będzie z trasy turystycznej, 
samochodowej próby sportowej i toru przeszkód dla załóg. 

 
VIII.    KLASYFIKACJA. 

1. Klasyfikacją objęte zostaną załogi, które uzyskają punktację za wszystkie próby. 
Rodzaj klasyfikacji ustalany jest przez Władze Rajdu.  

2. Ze względu na turystyczny charakter Rajdu protesty dotyczące sposobu organizacji 
Rajdu, zapisów w karcie drogowej oraz ostatecznej klasyfikacji nie będą 
przyjmowane przez Władze Rajdu. 
 

IX.    PUNKTACJA. 
1. REGULAMINOWE BADANIE TECHNICZNE  < BT > 
 za każdą zauważoną usterkę - 5 punktów karnych. 

2. SAMOCHODOWE PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE < PS > 
 za każdą sekundę trwania próby – 0,1 punktu karnego, 
 za przewrócenie pachołka – 1 punkt karny, 
 za niewykonanie próby– 100% punktów karnych najsłabszego zawodnika. 
 za błędne wykonanie próby – 50% punktów karnych otrzymanych przez 

najsłabszego zawodnika. 
3. FANTOM. 
 za wykonanie próby na fantomie – 1 punkt karny za każde 10% nieprawidłowego 

wykonania resuscytacji. 
4. TESTY. 
 w teście z brd - za każdą błędną odpowiedź lub jej brak – 1 punkt karny, 
 w teście turystycznym - za błędną odpowiedź lub jej brak – 2 punkty karne. 

5. TOR PRZESZKÓD <TP> 
 szczegółowa punktacja do wglądu u sędziów Toru Przeszkód,  
 za niewykonanie próby – 50 punktów karnych. 

6. Nie stosuje się kar czasowych za wcześniejszy lub późniejszy wjazd na METĘ.  
 

X.    PRZEPISY KOŃCOWE. 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych i czasowych oraz 

własnej interpretacji niniejszego regulaminu. 
2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas 

trwania Rajdu zarówno w stosunku do załóg i ich mienia, jak i za spowodowane 
przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.  

3. Załoga przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnictwa potwierdza, że bierze 
udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i zrzeka się dochodzenia 
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do organizatora. 
 

XI.  Regulamin Rajdu został zatwierdzony przez Zarząd Automobilklubu Bieckiego  
w dniu 11 sierpnia 2018 r.  

 
Wiceprezes 

Automobilklubu ds. BRD 
 

Janusz Mrozek 


