REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów zaprasza do udziału
w imprezie samochodowej

1 rundzie Turystycznego Pucharu Polski
3 rundzie Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Opolskiego
która odbędzie się w dniu 13.06.2021r.
Przeprowadzona zostanie zgodnie z regulaminami PZM.
Trasa ok. 35 km prowadzi po drogach Gminy Branice.
Przebiega w normalnych warunkach ruchu drogowego, a wszyscy uczestnicy zobowiązani są do
przestrzegania obowiązujących zasad ruchu drogowego.
Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:





Aktualnego regulaminu: Turystycznego Pucharu Polski
Zbioru Zasad Opisów Tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach
Samochodowych (kodyfikator) wraz z załącznikami
Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
Niniejszego regulaminu uzupełniającego

1. Organizator: Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów Opole, ul. Niemodlińska 19/27
http://www.agropin.opole.pl/osaopole/
2. Miejsce i termin imprezy: „Pałac Wysoka” 48-140 Wysoka, Wysoka 1
3. Cel imprezy: Podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Rozegranie rundy TPP i T-NMOO.
Promocja partnerstwa lokalnego w turystyce motorowej.
Krzewienie form rozrywki i wypoczynku z rodziną oraz zdobywanie umiejętności nawigacji
samochodowej zgodnie z przepisami.
Szerzenie i pogłębianie wiedzy z zakresu eko jazdy.

4. Program ramowy imprezy:
w dniu 13.06.2021r (NIEDZIELA)
9:00 – 10:00 Przyjmowanie uczestników do udziału w imprezie
„Pałac Wysoka” 48-140 Wysoka, Wysoka 1
10:00 Odprawa zawodników
10.30 Start pierwszej załogi
ok. 12.30 Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę
13.00 posiłek regeneracyjny
14.00 Ogłoszenie prawidłowych przejazdów
14:30 wyniki prowizoryczne
15.00 rozdanie nagród
4. Lokalizacja biura, startu i mety, PKC
Biuro – „Pałac Wysoka” 48-140 Wysoka, Wysoka 1
Start – „Pałac Wysoka” 48-140 Wysoka, Wysoka 1
Meta – „Pałac Wysoka” 48-140 Wysoka, Wysoka 1
5. Skład zespołu organizatorów *:
Komandor Rajdu: Henryk Punt - lic.OSP st.P nr 020/2012
V-ce Komandor: Mirosława Babiak - lic.OSP st.P nr 112/2011
Kier. Prób Sportowych: Marek Czmielewski lic.sport kl I nr 666/16
Przew. Komisji Obliczeń: Marek Pańka - lic.OSP st.P nr 014/2011
Autor trasy: Wojciech Kluk - lic.OSP st.P nr 017/2011
Weryfikator trasy: Marek Pańka - lic.OSP st.P nr 014/2011
*Ostateczny skład
w dniu imprezy.

organizatorów

może

zostać

uzupełniony
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6. Charakterystyka imprezy *:
Ilość odcinków drogowych 2
Ostateczne parametry zostaną uzupełnione Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.
Zakładana długość odcinków drogowych: I - ………., II - …………., III - ………….
Zakładany czas przejazdu odcinków drogowych: I - ………., II - ………….., III - ………….
Stosowane elementy opisu trasy - itinerer:
X strzałkowy
schematyczny
X ze znakami drogowymi
z sygnalizatorami świetlnymi
X constans

azymutowy
opisowy

kątowy

uproszczony

„choinki realne” X mapa turystyczna

Trudność imprezy pod względem nawigacyjnym (w skali 1: bardzo łatwa – 5: bardzo trudna): 1
Punkty kontroli przejazdu: tablice organizatora, znaki drogowe, zadania turystyczne na trasie

Obiekt do zwiedzania: Pałac WYSOKA
Materiały dostępne na stronach internetowych:
http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/4264/Wysoka/
http://www.visitopolskie.pl/pl/objects/details/id,15212/m,Wysoka/t,Zespol-Palacowo-DworskiWysoka.html
https://zabytek.pl/pl/obiekty/wysoka-palac-23545
https://www.palaceslaska.pl/index.php/wojewodztwo-opolskie/powiat-glubczycki/1908-wysokaglubczycki2
https://sokoliszlak.cba.pl/?page_id=15768

Test turystyczny: 20 pytań – punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu
Test BRD i pomocy przedmedycznej: 10 pytań (6BRD/4Med) – punktacja wg Załącznika 5
Regulaminu
Ilość prób sprawności SZ: 1
Zakładane zadania dodatkowe: odcinek jazdy na regularność ok. 10km
Ostateczne parametry zadania zostaną uzupełnione Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.
7. Uczestnictwo: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
8. Opłaty startowe 50zł od załogi ( 2 osoby)
9. Procedura zgłoszeń
Termin zgłoszenia:

I termin 06.06.2021 II termin 12.06.2021

Formularz zgłoszeń http://www.agropin.opole.pl/osaopole/
10. Numery startowe: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
11. Rozstrzyganie sporów: wg aktualnego regulaminu cyklu: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy
12. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy,
zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich. Zawodnicy zobowiązani są do
przestrzegania przepisów ruchu drogowego
i zasad bezpiecznej jazdy.

Komandor Rajdu
20.05.2021 Henryk Punt

