
Okręgowa Komisja Turystyki PZM
                                                                                      ZGŁOSZENIE

          Kierowca:                                                 Pilot:               

_______________________  Imię i nazwisko  _______________________

_______________________                            _______________________

_______________________        adres           _______________________

_______________________                            _______________________

_______________________    tel. kontakt       _______________________

_______________________         Klub            _______________________

_______________________  nr prawa jazdy   _______________________

Dane samochodu  :     Marka  ________________  typ  _____________

Nr rej .____________________    poj .__________      klasa____________

Zawodnicy  oświadczają,  iż  biorą  udział  w  imprezie  na  własne  ryzyko,
przejmują na  siebie pełną  odpowiedzialność  za powstałe  szkody,  a  tym
samym zrzekają się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
Kierowca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie OC.

Data ______________  Podpisy:  ________________    _______________

           

Turystyczny Rajd Samochodowy

Opole  –  Góra Św. Anny
29 kwietnia 2012 r.



Okręgowa Komisja Turystyczna PZM w Opole we współpracy z Opol-
skim Stowarzyszeniem Automobilistów zaprasza do udziału 

w Turystycznym Rajdzie Samochodowym na trasie Opole-Góra Św.Anny,
który odbędzie się 29 kwietnia 2012 r. 

Impreza  samochodowa  jest  otwarta  dla  wszystkich sympatyków
motoryzacji,  turystyki i nawigacji, przede wszystkim dla początkujących,
w której obowiązują zasady opisów turystyczno-nawigacyjnych.

Kierownictwo imprezy:

Komandor Pańka Marek 
Autor trasy               Punt Henryk
Weryfikator                            Pańka Marek, Oblicki Sławomir
Biuro imprezy i obliczeń        Babiak Mirosława
Organizatorzy Oblicki Mirosław, Punt Małgorzata

Morel Andrzej

Impreza  składa  się  z  trzech  odcinków  turystyczno-nawigacyjnych  
o łącznej długości ok. 90 km oraz próby sprawności kierowania pojazdem.
 
Trasa przebiega z Opola przez Prószków, Rogów Opolski,  Krapkowice,
Zdzieszowice, Żyrową na Górę Św.Anny. 

Start – Opole – ul. Oleska 125a, siedziba ZO PZM Opole
Meta – Góra Św. Anny, Dom Pielgrzyma

PROGRAM:  29.04.2012r (niedziela)

 9:00 – 10:00 – przyjmowanie uczestników,
 Opole, ul. Oleska 125a – siedziba ZO PZM Opole,
 omówienie zasad uczestnictwa w rajdach turystycznych;

 

 10:00 – otwarcie rajdu, odprawa zawodników;
 10:15 – start pierwszej załogi do odcinka 1;
 14.30 –  planowany przyjazd pierwszej załogi; posiłek;
 15.30 –  ogłoszenie wyników; zakończenie imprezy.

ZGŁOSZENIA przyjmujemy:
 pocztą elektroniczną, adres:  slawek09@poczta.onet.pl

                        osaopole@poczta.fm  ,  biuro@pzm.opole.pl
      -   telefonicznie:   tel. 77 455 6411, ZO PZM Opole 
                    do dnia 27.04.2012r,
- a nawet tuż przed startem. 

Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 40 zł od załogi (kierowca + pilot,
członkowie klubów zrzeszonych w PZM) albo 50 zł od załogi (kierowca +
pilot,  osoby  niezrzeszone),  osoba  towarzysząca  15  zł  (członek  klubu
zrzeszonego w PZM) albo 20 zł (osoba niezrzeszona).
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymają:  materiały rajdowe, posiłek,
wstępy do zwiedzanych obiektów oraz udział  w rywalizacji o nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Rajd jest rozgrywany w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczest-
ników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów Kodeksu ruchu
drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie
trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich.
Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian  oraz
wydawania dodatkowych komunikatów.

Do udziału w rajdzie zapraszaja
Sławomir Oblicki i Marek Pańka


