
"Podkarpackim szlakiem 2022" 
 

Komunikat Przedstartowy 
 

1. Lokalizacja PKC-ów 

   Biuro (przyjmowanie załóg), START E 21,6654º  N 49,6936º 

 - parking Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 

   PKC1, SZ1, SZ2, zakończenie imprezy E 21,6363º  N 49,7145º 

 - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Jedlicze ul. Kościuszki 1 

   PKC2 E 21,7050º  N 49,6208º 

 - parking Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce  

Na wszystkich PKC-ach dostępne są toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

 

2. Rajd składa się z czterech odcinków  

od 10.31   I START – PKC1  11 km 45 min. 

 SZ1, SZ2 (dla dwóch rund) testy 

 II PKC1 – PKC2   21 km 85 min. 

przerwa regeneracyjna na zwiedzanie muzeum i obiad 

od 16.31   III PKC2 – PKC1  20 km 90 min. 

 testy 

 IV PKC1 – PKC1  3,5km 20 min. (ten odcinek nie będzie zaliczany do rundy TMMP 

a jedynie do klasyfikacji okręgowej - posiada zapisy mapowe) 

Uwaga: Godziny startu do odcinków mogą ulec zmianie. 

 

3. Punkty kontroli przejazdu (PKP-y) obowiązujące na rajdzie: 

-  tablice organizatora (wpisujemy liczbę z tablicy) 

-  znaki STOP (B20) - wpisujemy ST, 

-  znaki ograniczenia prędkości (B33) - wpisujemy wartość ograniczenia, 

-  znaki ograniczenia tonażu (B18) - wpisujemy wartość ograniczenia. 

Uwaga! W przypadku, gdy na jednym słupku znajduje się więcej znaków, które są PKP-ami, 

uwzględniamy tylko najniższej powieszony znak. 

 

4. Ze względu na warunki lokalowe wywieszenie prawidłowych przejazdów dla wszystkich odcinków 

nastąpi po zakończeniu całego przejazdu w GOSiR w Jedliczu (PKC1). Tam mieścić się będzie biuro 

imprezy. 

 

5.  Trasa rajdu biegnie prawie wyłącznie drogami asfaltowymi (są bardzo krótkie odcinki gruntowe). 

Zdarzają się  na trasie rajdu drogi wąskie oraz strome zjazdy i podjazdy (oznaczone !!!) - prosimy o 

ostrożną jazdę. 

 

6. Przewidujemy zadania dodatkowe z obu części rajdu, liczone jedynie do klasyfikacji okręgowej (każda 

błędna odpowiedź 35 pkt). Będzie również klasyfikacja generalna obejmująca wszystkie elementy 

rajdu. Dodatkowo dla dzieci przewidujemy konkurs ze znajomości baśni Marii Konopnickiej. 

 

7. Telefony do organizatorów: Dorota Korab-Gierałt 601 640 024, Jerzy Gierałt – 501 426 974. 

 

 

 

 
Życzymy dobrej zabawy. 


