Nie musisz być rajdowcem, żeby się sprawdzić - czyli jak miło spędzić czas za
kierownicą i nie tylko!
Kto z nas nie lubi zwiedzać ciekawych miejsc, poznawać świata, zdobywać nowych umiejętności? Kto nie lubi
poznawać ludzi o podobnych pasjach, aktywnie i konstruktywnie spędzać wolny czas, ładując swoje wewnętrzne
akumulatory i zbierając barwne, inspirujące wspomnienia? I wcale nie mamy na myśli wycieczek do tropikalnych
rajów, ani ekstremalnych wypraw survivalowych. Wystarczy wyruszyć szlakiem turystyczno-motorowych imprez
rajdowych, organizowanych przez automobilkluby w całej Polsce.
Zobacz krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=ABatA6Romc0

Rajdy turystyczne i nawigacyjne
Cóż to takiego? Otóż, drogi Czytelniku, to nic innego, niż znane nam wszystkim z dzieciństwa podchody, ale tym
razem przy użyciu koni mechanicznych. Zapewne większość z nas bawiła się w dzieciństwie w rysowanie strzałek na
piasku i szukanie drogi do celu. Prawie dokładnie o to samo chodzi w turystyce motorowej.
Samochodowe rajdy turystyczne to pokonywanie trasy wytyczonej wcześniej przez organizatorów i zapisanych za
pomocą tzw. itinerera. Trudne słowo, prawda? Ale niech Was to nie przeraża. Itinerer to obrazkowy zapis trasy.
Organizator rysuje drogę, jaką należy pokonać, by dotrzeć do mety.

Wystarczy prawo jazdy!
Wielkim atutem rajdów turystycznych jest obcowanie z przyrodą, docieranie do ciekawych miejsc, często zwiedzanie
obiektów na co dzień niedostępnych dla „zwykłego” przechodnia. I nie potrzeba do tego specjalnie przygotowanych
aut. Masz rocznego Chryslera? Masz pełnoletniego Fiata 126p? A może motocykl? Przyjedź na rajd turystyczny i baw
się z nami! W odróżnieniu od rajdów wyczynowych, nie tylko nie musisz mieć sportowego samochodu – nie musisz
mieć także licencji sportowej. Możesz wystartować sam, ale jeszcze lepiej z pilotem. Zabierz ze sobą znajomych,
przyjaciół, rodzinę. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Szachy na drodze
Tym, którzy lubią łamigłówki, polecamy rajdy nawigacyjne. To zabawa w rozszyfrowywanie mapy i przeliczanie skali.
Tu liczy się przede wszystkim dokładność i precyzja. Organizatorzy weryfikują poprawność pokonania trasy za
pomocą Punktów Kontroli Przejazdu. Zazwyczaj są to miejsca, gdzie organizatorzy rozstawiają tablice kontrolne.
Mogą to jednak być również odpowiedzi na pytania z trasy (np. „Pod jakim numerem mieszka sołtys?” – jeśli się
zgubiliśmy i nie przejechaliśmy obok domu sołtysa, oczywiście nie odpowiemy na takie pytanie) lub zadania, jak np.
lokalizacja obiektów, których fotografie otrzymujemy od organizatora na starcie.

Każdy może wziąć udział w rajdzie!
By wziąć udział w rajdzie turystycznym, nie tylko nie musisz mieć licencji sportowej, ale nawet nie musisz być
członkiem żadnego klubu, choć członkostwo w klubach PZM, to często różne zniżki w opłatach. Jeśli obawiasz się, że
Twoje umiejętności posługiwania mapą są zbyt słabe, lub nie sprostasz rebusom itinerera, możesz skorzystać ze
szkoleń, które są organizowane w klubach, przed większością rajdów turystycznych.
Rajdy turystyczne, jak niewiele innych dyscyplin sportowych, niwelują różnice między zdrowymi i niepełnosprawnymi
uczestnikami (http://www.pzm.pl/zmotoryzowani-niepelnosprawni/zmotoryzowani-niepelnosprawni-w-pzm ). Tutaj
liczy się umiejętność prowadzenia samochodu i umiejętność czytania mapy, a nie sprawność fizyczna. Dlatego
właśnie na starcie rajdu turystycznego znikają wszelkie różnice, a jedyne, co prowadzi na podium – to potencjał
intelektualny.

Rozpocznij swoje starty od rajdów w randze Turystycznego Pucharu Polski. Nie tylko sprawdzisz się za kierownicą, ale
poznasz fascynujące, nieznane zakątki Polski. Jeśli odkryjesz w sobie żyłkę nawigatora, zachęcamy do startu w
Nawigacyjnym Pucharze Polski – to rajdy mniej skoncentrowane na tym, co dzieje się za oknem samochodu, a
bardziej na umiejętności czytania mapy i orientacji w terenie.
Oczywiście, klejnotem w koronie każdej dziedziny sportu, także popularnego, są Turystyczno-Nawigacyjne
Mistrzostwa Polski. Kto więc zdobędzie szlify na rajdach pucharowych, powinien poważnie rozważyć „wyścig” do
podium, wśród najlepszych w kraju.

Słowem – już teraz szykujcie kompasy, mapy i aparaty fotograficzne! Jeśli lubisz turystykę, jeśli jesteś ciekawy świata,
jeśli siedzenie w domowym zaciszu Cię nudzi, to hobby właśnie dla Ciebie. Sprawdź, co dzieje się w Twojej
miejscowości. Być może w najbliższy weekend wystartujesz w rajdzie?

Pociąga Cię sport wyczynowy?
Na rajdach turystyczno-nawigacyjnych nie brakuje także elementów czysto sportowych. Na każdej imprezie
przeprowadzane są próby sprawności kierowania pojazdem, z dokładnym pomiarem czasu, obsługiwane przez
sędziów sportowych. Często prowadzona jest także klasyfikacja wyłaniająca najlepszego kierowcę na próbach
sprawności. Jeśli marzysz o prawdziwych rajdach to jest twoje „Rajdowe ABC”, gdzie sprawdzisz swoje umiejętności,
swój sportowy „pazur”. Praktycznie bez żadnych kosztów. Jak stwierdzisz, że masz „to coś”, wtedy możesz
zainwestować w samochód, elementy bezpieczeństwa i ruszyć dalej, w kierunku przygody w sporcie wyczynowym. A
przed Tobą będą duże wyzwania: Konkursy Jazd Sportowych, Rajdowy Puchar Polski … Droga na szczyt nie jest łatwa!

Bezpieczniej na drodze
Rajdy turystyczno-nawigacyjne to także doskonałe miejsce do doskonalenia swoich umiejętności prowadzenia
samochodu w normalnym ruchu drogowym, kształtowania prawidłowych zachowań motoryzacyjnych, utrwalania
zasad kodeksu drogowego. Szczególnie potrzebne dla kierowców młodych stażem. Dzięki takim imprezom będziesz
czuł się pewniej i bezpieczniej na drodze. Pozbędziesz się stresu, a jazda samochodem lub motocyklem będzie
prawdziwą przyjemnością.
Ale najpierw trzeba zacząć.
Zapraszamy na nasze imprezy.
Kalendarz imprez: http://www.pzm.pl/kalendarze/turystyka-motorowa
Więcej informacji: http://www.pzm.pl/turystyka
Relacja z rund Nawigacyjnego Pucharu Polski PZM’2013: http://youtu.be/D36-uCKuPlc
Relacja z rund Turystycznego Pucharu Polski PZM’2013: http://youtu.be/wRm8A0nZCRo

Relacja z rund Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski PZM’2013: http://youtu.be/qYHg5IZTXKQ
Relacja z rund finałowych TPP i NPP oraz zakończenia sezonu 2013 w TNMP, TPP, NPP PZM’2013:
http://youtu.be/Jm_cnl60JwI

(Oprac. Anna Sudoł, Benix)

