Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów
zaprasza po raz 23-ci na

„RAJD PAŃ”

6 marca 2016r w Opolu
W ramach imprezy rozegrane zostaną:
- VI runda Turystycznego Pucharu Polski,
- I runda Pucharu Śląska,
- II runda Turystycznych Motorowych Mistrzostw Okręgu Opolskiego.
Impreza rozegrana zostanie zgodnie z obowiązującym regulaminem TPP PZM. Jest to impreza
otwarta dla wszystkich sympatyków motoryzacji, turystyki samochodowej i nawigacji, również
początkujących, w której obowiązują zasady opisów turystyczno-nawigacyjnych.
Impreza składa się z dwóch odcinków jazdy turystyczno-nawigacyjnej o łącznej długości ok. 60 km
oraz z próby sprawności kierowania pojazdem, zadań z zakresu BRD i zadań specjalnych
związanych z tematyką motoryzacyjną i nie tylko. Trasa przebiega na terenie miasta Opola i jego
okolic. Od kierowcy wymagane jest aktualne prawo jazdy oraz samochód w pełni sprawny
technicznie, ubezpieczony (OC i NNW), z ważnym dowodem rejestracyjnym. U pilota wskazana jest
umiejętność posługiwania się mapą.
ZGŁOSZENIA przyjmujemy pocztą elektroniczną (adres: osaopole@poczta.fm)
lub
telefonicznie (Henryk Punt: 883 310 211, Marek Pańka: 604 073 345) do dnia 02.03.2016 r.
Prosimy o dochowanie terminu! Zgłaszając się w terminie późniejszym nie ma gwarancji posiłku
turystycznego.
Koszt uczestnictwa w zawodach:
- dla załóg, w których składzie są kobiety wynosi 50 zł od załogi,
- dla pozostałych załóg wynosi 60 zł od załogi.
W ramach wpisowego opłaconego przed startem do imprezy załoga otrzymuje materiały rajdowe
i posiłek. Dla najlepszych załóg przewidziane są puchary.
PROGRAM:
9:00 – Zbiórka uczestników, badania regulaminowe;
Opole, ul. Oleska 125a – siedziba ZO PZM Opole;
9:45 – Otwarcie imprezy, odprawa zawodników;
10:00 – Start pierwszej załogi do odcinka 1;
10:00 – 13:30 – rywalizacja załóg na trasie zawodów;
13:45 – 14:15 – posiłek;
14:30 – Ogłoszenie wyników;
15:00 – Zakończenie imprezy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Impreza rozgrywana jest w warunkach normalnego ruchu drogowego, uczestników 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. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian czasowych oraz wydawania dodatkowych
komunikatów.
WIĘCEJ INFORMACJI:
Strona klubowa: osaopole.fm.interia.pl
Henryk Punt: 883 310 211,
Marek Pańka: 604 073 345

W imieniu organizatorów do udziału zaprasza
Henryk Punt

