
Skierniewice 11.06.2016

REGULAMIN IMPREZY  „III RAJD ŻUK’A”

Organizatorem turystyczno-nawigacyjnej imprezy „III RAJD ŻUK’A” jest:

PRL Skarb Narodu, Stowarzyszenie Miłośników Transportu Dawnego „Nasz 
Tor”, Auto Klub Skierniewice, Bikiniarze CC, Muzeum Motoryzacji w Opaczy 
Kolonii, OldTimer Warsaw oraz Miasto Skierniewice.

Cel imprezy 

Celem imprezy jest szerzenie kultury motoryzacyjnej, podnoszenie 
umiejętności prowadzenia samochodu, czytania mapy i orientacji w terenie 
oraz sportowa rywalizacja w dyscyplinach nawigacji i turystyki 
samochodowej.



UCZESTNISCTWO

Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot), która zgłosi 
organizatorowi w przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych 
formalności (zgodnie z komunikatem organizatora/regulaminem 
uzupełniającym). 

Ze względu na charakterystykę imprezy organizatorzy dopuszczają pojazdy do 
3,5T:

• Użytkowe, busy, dostawcze, specjalne produkcji zagranicznej 
wyprodukowane przed          rokiem 1989

• Użytkowe, busy, dostawcze, specjalne produkcji krajowej 
wyprodukowane przed rokiem 1994

• Użytkowe, busy, dostawcze, specjalne FSC ŻUK – do końca produkcji

• Użytkowe, busy, dostawcze, specjalne FSD NYSA – do końca produkcji

Samochód uczestniczący w imprezie musi być sprawny technicznie oraz musi 
spełniać wymagania wynikające z Prawa o Ruchu Drogowym dopuszczające 
go do ruchu na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a kierowca 
obowiązany jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do 
prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych, 
oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Opłaty startowe

50 PLN (kierowca + pilot) przelew do 7.06.2016

60 PLN (kierowca + pilot) w dniu rajdu

40  PLN   (kierowca + pilot) przelew do 7.06.2016 (Członkiwie Auto Klub 
Skierniewice)

50 PLN (kierowca + pilot) w dniu rajdu (Członkiwie Auto Klub Skierniewice)

10 pln każda osoba dodatkowa w załodze ( nie dotyczy zwierząt )



Termin zgłoszeń 

Początek zapisów 11.05.2016 godz. 11:11
Koniec zapisów 07.06.2016 godz. 23:59
Przelewy prosimy kierować na konto STOWARZYSZENIA  MIŁOŚNIKÓW 
TRANSPORTU DAWNEGO  "NASZ TOR"
Rachunek bankowy: 26 2490 0005 0000 4500 8637 6664
ALIOR BANK O/W-wa, ul. Grójecka 59/63, 02-094 Warszawa
Z dopiskiem ‘III RAJD ŻUKA’ oraz nazwiskami członków załogi 
Potwierdzenia przelewu prosimy wysyłać na adres:
rajdzuka@gmail.com.pl 

Program Imprezy: 

9:00 Zbiórka Uczestników - Początek imprezy na rynku w Skierniewicach

10:30 Konkurs o Puchar Prezydenta

11:00 Start pierwszej załogi

15:30 Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę w Parowozowni 
Skierniewice

17:30 Podanie wyników i rozdanie nagród

18:30 Planowany koniec imprezy

PODSUMOWANIE

Wszystkie załogi zobowiązane są do przestrzegania przepisów Prawa o Ruchu 
Drogowym. Na każdym odcinku występują zadania turystyczne. Moment ich 
wykonania wynika z materiałów rajdowych i został oznaczony w jednoznaczny 
sposób (umiejscowienie zadania zostało oznaczone we właściwych kratkach i 
manewrach) Treści zadań dla danego odcinka dołączone zostaną do materiałów 
rajdowych. Po napotkaniu  zadania, należy odnaleźć właściwe pytanie, a 
odpowiedzi wprowadzić do karty drogowej 

UWAGA! Wpisy do karty drogowej dokonujemy w pierwszą wolną kratkę idąc 
od lewej do prawej, w kolejnych linijkach.



KIEROWNICTWO RAJDU

Komandor Robert Brykała  
Z-ca Komandora ds. organizacyjnych Artur Perzanowski
Z-ca Komandora ds. tech-sportowych Michał Olszak 
Kierownik Komisji Obliczeń Konrad Kosiński
Kierownik Sekretariatu Cezary Nowicki

PUNKTACJA

Punktacja będzie obliczona na podstawie karty drogowej, wyników PKP, oraz 
próby na regularność.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe 
podczas trwania rajdu, tak w stosunku do uczestników i ich mienia, jak i do 
osób trzecich i ich mienia. - organizator zastrzega sobie prawo do zmian w 
niniejszym regulaminie i programie imprezy. 
- protesty (tylko w formie pisemnej) przyjmowane będą przez 30 min. po 
ogłoszeniu bądź wywieszeniu wyników nieoficjalnych, po upływie tego czasu 
wyniki staja się oficjalne. 
- nie będą przyjmowane protesty zbiorowe. 
- zawodnik wnoszący protest wpłaca kaucje 100 zł. 
- kaucja zostanie zwrócona w przypadku uznania protestu, nie uznanie protestu 
kaucja przechodzi na rzecz organizatora imprezy. 
- nad całością czuwać będą organizatorzy z identyfikatorami. 
- zabrania się w trakcie imprezy zmiany pojazdu i zmiany składu załogi. 

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu i do 
podporządkowania się decyzjom organizatora.


