Turystyczna Impreza Samochodowa

„RAJD 3*P 2019”
Opole, 11 listopada 2019

12 runda NSMP, NPP
9 runda NPŚl.
7 runda TMMOO

Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów
Zaprasza do udziału w samochodowej imprezie turystycznej

„RAJD 3*P”,
która odbędzie się 11 listopada 2019 roku.
Jest to impreza otwarta dla wszystkich sympatyków motoryzacji, turystyki
samochodowej i nawigacji w której obowiązują zasady opisów turystycznonawigacyjnych. Impreza rozegrana zostanie zgodnie z obowiązującym
regulaminem NSMP/NPP PZM `2019.
Impreza składa się z dwóch odcinków turystyczno-nawigacyjnych o łącznej
długości ok. 100 km oraz z próby sprawności kierowania pojazdem, zadań z
zakresu BRD i zadań turystycznych.
Trasa prowadzi po drogach województwa opolskiego.
KIEROWNICTWO RAJDU:
Komandor Rajdu:
Marek Pańka
Kierownik Biura:
Mirosława Babiak
Autor trasy:
Marek Pańka
Weryfikator:
Andrzej Morel
Kierownik prób SZ:
Marek Czmielewski
Komisja Obliczeń:
Anna Świgut
CEL IMPREZY:
Podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Rozegranie rundy NSMP, NPP, NPŚ, TMMOO.
Krzewienie form rozrywki i wypoczynku z rodziną
oraz zdobywanie umiejętności nawigacji.
Szerzenie i pogłębianie wiedzy krajoznawczej o regionie.
UCZESTNICTWO:
Udział w imprezie może wziąć każdy. Oprócz załogi (kierowca i pilot) w
rajdzie mogą brać udział osoby towarzyszące. Kierowca musi posiadać aktualne
prawo jazdy, samochód musi być w pełni sprawny technicznie, posiadać
ubezpieczenie OC oraz ważny dowód rejestracyjny.
Koszt uczestnictwa:
60zł od załogi (kierowca+pilot), osoba towarzysząca 25zł.
Wpisowe płatne w biurze rajdu lub na konto
PKO Bank Polski 78 1020 3668 0000 5802 0097 4188
W ramach wpisowego załoga otrzymuje materiały rajdowe, posiłek turystyczny.
Dla najlepszych załóg przewidziane są puchary i nagrody.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia załóg oraz osób towarzyszących przyjmowane są pocztą
elektroniczną (adres: osaopole@poczta.fm)
lub telefonicznie Marek Pańka: 604073345
do dnia 04.11.2019 r.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia będzie na stronie internetowej organizatora:
http://www.agropin.opole.pl/osaopole/
Zgłaszając się w terminie późniejszym nie ma gwarancji
otrzymania posiłku turystycznego.
PROGRAM 11.11.2019r. – PONIEDZIAŁEK
9:00 – 9.30 Zbiórka uczestników, badania regulaminowe,
Pokrzywnica k/Kędzierzyna-Koźla, restauracja ACROPOLS
9:45
Otwarcie imprezy, odprawa zawodników;
10:00
Start pierwszej załogi
14:30
Planowany przyjazd załóg na metę: Opole ul. Oleska 125
14:45 – 15:30 Posiłek turystyczny
15:45
Ogłoszenie wyników, zakończenie imprezy.
POSTANWIENIA KOŃCOWE:
Impreza rozgrywana jest w warunkach normalnego ruchu drogowego,
uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów
Kodeksu Ruchu Drogowego i zasad bezpiecznej jazdy
oraz podporządkowanie się poleceniom organizatora.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe
w czasie trwania imprezy, zarówno wobec uczestników,
sprzętu 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: http://www.agropin.opole.pl/osaopole/
Marek Pańka:
604 073 345
W imieniu organizatorów do udziału zaprasza
Marek Pańka

