
Tarnowskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne K-Team
serdecznie zaprasza wszystkich chętnych sympatyków i pasjonatów motorsportu
oraz całe rodzinny do „Polskiego bieguna ciepła”, gdzie w ramach społecznej akcji

 „Przez zabawę do bezpieczeństwa” odbędzie się

III Ogólnopolska Rodzinna Impreza Motoryzacyjna 
"Moto Familiada 2015”

Kiedy: (sobota), 13 czerwca 2015r. w ramach, której odbędą się:

XIII Runda Turystycznego Pucharu Polski,

IV Eliminacja Pucharu Polski Południowej,

I Runda Turystycznych Mistrzostw Okręgu Krakowskiego jako Mistrzostw Małopolski,

II Runda Nawigacyjno – Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego

Rozpoczęcie imprezy: Małopolski Ośrodek Sportów Motorowych - Tor Speed Race Tarnów,
ul. Kochanowskiego 30: godz. 9.00 - Współrzędne GPS: (50°00'26.1"N 20°56'52.9"E)

Zakończenie imprezy: Rynek w Zakliczynie - Współrzędne GPS: (49.856285 N, 20.808215 E)

Ramowy program imprezy:

13.06.2015 (sobota)   

8:30 - 9:20 - przyjmowanie uczestników,

9:30 - odprawa przedstartowa, oficjalne otwarcie imprezy,

9:35 – start pierwszej załogi do pierwszego odcinka, 

12:30 – start do drugiego odcinka, test BRD i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

14:45 – przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu,

15:00 - program rekreacyjny i ciepły posiłek 

15:30 - wywieszenie wzorów przejazdów i wyników prowizorycznych,

17:00 - ogłoszenie wyników oficjalnych rajdu i uroczyste wręczenie nagród.

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia drobnych korekt czasowych.



Na imprezę złożą się dwa odcinki turystyczno – nawigacyjne o łącznej długości około
80km opisane zgodnie ze „Zbiorem Zasad Opisów Tras Wykorzystywanych w Turystyczno-
Nawigacyjnych  Rajdach  Samochodowych”  (GKSPiT  PZM  2014).  Impreza  zostanie
przeprowadzona wg obowiązującego regulaminu TPP PZM na 2015r, regulaminu Pucharu
Polski Południowej  A4, oraz komunikatu uzupełniającego.

Uczestnikiem rajdu może być każdy posiadacz  sprawnego i  dopuszczonego do ruchu
samochodu. Załoga składa się z kierowcy i pilota – wpisowe płatne przed startem, wynosi
40zł (w tym startowe, posiłek i inne dodatkowe świadczenia) dotyczy uczestnictwa w rajdzie.
Dopuszczalny jest udział pasażerów (opłata za każdą osobę towarzyszącą  15zł). W ramach
opłaty zapewniamy uczestnikom rajdu ciepły posiłek. 

Na najlepszych czekają pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody niespodzianki.

Klasyfikacja zawodników, załóg sponsorskich, klubów i okręgów w konkurencjach na
poziomie  TPP  w  roku  2015,  przeprowadzone  zostaną  zgodnie  z  obowiązującymi
regulaminami dostępnymi na stronie www.pzm.pl.  Rajd odbędzie się w normalnym ruchu
drogowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania
imprezy zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy zobowiązani
są  do  przestrzegania  przepisów Prawa o  Ruchu  Drogowym,  zasad  bezpiecznej  jazdy  i
poleceń organizatora,  oraz  oznakowania  pojazdu  nalepkami  z  numerami  startowymi  i
reklamami sponsorów otrzymanymi od organizatora, zgodnie z jego zaleceniami.

ZGŁOSZENIA:

Udział  w rajdzie prosimy zgłaszać  do 10.06.2015r.  przesyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA wraz  z
podaniem  danych  załogi,  samochodu  i  liczby  osób  towarzyszących  na  adres  e-mail:
agnieszka.wawrzkiewicz@wp.pl Szczegółowe informacje o imprezie dostępne są na stronie
www.gokarty-tarnow.pl oraz  pod numerem telefonu +48 509 704 035  lub  796 827  362  –
Agnieszka Wawrzkiewicz.

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/692098594251612/ 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej rywalizacji.

Osoby funkcyjne:

Rafał Kiwior – Dyrektor rajdu

Grzegorz Gondek – Weryfikator trasy

Marcin Gondek – Autor trasy

Sebastian Sasak – Biuro wyników

Agnieszka Wawrzkiewicz, Anita Ziemba – Biuro rajdu

http://www.pzm.pl/
https://www.facebook.com/events/692098594251612/
http://www.gokarty-tarnow.pl/
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