
REGULAMIN 

I TURYSTYCZNEGO RAJDU SAMOCHODOWEGO 

„PAŁUKI” 2017r. 

w dniu 6 maja 2017 r. 

1. Organizatorzy:                Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Pałuckiej w Wągrowcu, 
2. Patron honorowy:          Starosta powiatu wągrowieckiego, 
3. Patronat medialny:        Głos Wągrowiecki 
4. Kierownictwo rajdu:      Kinga Babicz,  Bogumiła Nickel,  Hanna Pękala  

 Sędziowie:                 Adam Kiełbasiewicz, Janusz Marczewski, Zbigniew Tomczak,    
                                          Anna Kabacińska, Regina Wójtych*                                               

5. Trasa rajdu:                    Wągrowiec – Tarnowo – Łekno – Gołańcz – Wągrowiec                             
                                         (około 60 km). Dokładna trasa podana zostanie na    
                                         mapkach i opisie trasy na starcie. 

6. Start: parking przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu   
Meta rajdu: parking przy Farze w Wągrowcu  
Zbiórka załóg na starcie o godz.11.00. rozpoczęcie rajdu około godz. 11.20        

7. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z wpisowym w wysokości 20zł/ od załogi 
przyjmowane będą do 25 kwietnia 2017r. w Miejskiej Bibliotece publicznej w 
Wągrowcu u p. Hanny Pękali. Załoga może liczyć od 2 do 5 członków w 
niezmienionym składzie na całej trasie rajdu. Załogi jednoosobowe, na 
którymkolwiek odcinku trasy, nie będą klasyfikowane. Ze względu 
organizacyjnych liczba załóg ograniczono do 40. 

8. Numery startowe załogi losują przy wpłaceniu wpisowego. 
9. Załoga otrzymuje na starcie: numer startowy pod szybę samochodu, mapę i opis 

turystyczny trasy, kartę uczestnictwa. 
10. Każda załoga przejeżdża wyznaczoną trasę, zalicza konkurencje sprawnościowe 

oraz konkursy, zwiedza wyznaczone obiekty. W czasie jazdy zachowuje wszystkie 
przepisy o ruch drogowym. Czas przejazdu trasy nie jest liczony do punktacji 
rajdowej. 

11. Konkurencje sprawnościowe i wiedzy są punktowane następująco: 
Punkty kontrolne:  
I – 15pkt.,  
II – 15pkt.,  
III – 5pkt.,  
IV – 20pkt., rynek w Łeknie – 10pkt., sprawnościowy 10pkt.,  
V – 5pkt.,  
VI – zamek 15pkt., 
 VII – wiatraki 15pkt. Maksymalnie 110pkt.  
Maksymalnie 110pkt. 

12. Zwycięzcą rajdu zostaje załoga, która uzyskała największą liczbę punktów ze 
wszystkich punktów kontrolnych; konkurencje indywidualne na mecie nie są 
zaliczane do punktacji załóg. 

13. W przypadku równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej załóg, 
wyższe miejsce zdobywa załoga, która uzyskała więcej punktów w pierwszej 
próbie sprawnościowej. 

14. Trzy pierwsze załogi zdobywają puchary, pozostałe medale i dyplomy. 
15. Załogi uczestniczą w rajdzie na własną odpowiedzialność i własne ubezpieczenie 

samochodu. 
16. Wszystkie inne sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga sędzia główny. 

          

   *Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany składu sędziowskiego. 

 


