1. BIESZCZDZKI CHARYTATYWNY RAJD MALUCHA
Diabla Góra – Tyrawa Solna
26 września 2020 r.
Komunikat imprezy – regulamin
Automobilklub Rzeszowski zaprasza do udziału w 1. Bieszczadzkim Charytatywnym Rajdzie
Malucha. Celem imprezy jest integracja fanów kultowego już samochodu - Fiata 126 zwanego Maluchem,
propagowanie zorganizowanego aktywnego wypoczynku, szerzenie kultury motoryzacyjnej, pogłębianie
wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Nadrzędną ideą imprezy jest zebranie środków finansowych
i przekazanie ich na potrzeby Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.
Rajd Malucha jest otwartą imprezą turystyki samochodowej, w której uczestniczyć może każdy posiadacz
Fiata 126 (Malucha) oraz osoby towarzyszące.
Impreza odbędzie się w sobotę, 26 września 2020 r. Bazą rajdu będą tym razem kolorowe, jesienne
Bieszczady: kemping Diabla Góra w Tyrawie Solnej. Organizatorzy przygotowali dla uczestników imprezy
odcinek turystyczny, którego trasa o długości ok. 250 km będzie biegła najpiękniejszymi zakątkami
Bieszczadów. Podczas trwania imprezy zawodnicy rozwiążą test z BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
i PPP (Pierwszej Pomocy Przedmedycznej) a Rajd Malucha zakończy test turystyczny z wiadomości
zebranych podczas imprezy.
Start imprezy odbędzie się na parkingu kempingu Diabla Góra w Tyrawie Solnej (Tyrawa Solna 121,
woj. podkarpackie, GPS: 49*36.500' N 22*16.35' E). Przyjmowanie załóg już od piątku 25 września, w bazie
rajdu – kemping Diabla Góra. Start do rajdu – sobota, godzina 8:00.
Uwaga: załogę stanowi zespół: kierowca z pilotem (nie dopuszcza się startu samych kierowców),
dopuszczalne są osoby towarzyszące w samochodzie (do ilości osób, na które zarejestrowany jest samochód).
Wpisowe od kierowcy uczestniczącego w imprezie wynosi 100 złotych, od pilota i osób towarzyszących
50 złotych. W ramach wpisowego zapewniamy: udział w imprezie, drukowane materiały promujące rejony
turystyczne, materiały startowe Rajdu Malucha, gadżety rajdowe od sponsorów, nagrody i puchary dla
najlepszych w rajdzie oraz dużo emocji i zabawy na trasie imprezy.
Całość zebranych środków finansowych z wpisowego wpłaconego przez uczestników imprezy zostanie
przekazana na wsparcie potrzeb Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sanoku.
Dodatkowo w aktywnościach okołorajdowych zorganizowane zostaną licytacje, konkursy, prowadzony będzie
sklepik z gadżetami – wpływy zasilą pomoc dla Domu Dziecka.
Zawodnicy organizują sobie zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie. Kontakt do gospodarza
kempingu Diabla Góra: Cezary Bielawski 502-207-623, cezarybielawski@o2.pl (preferowany telefon!)
Organizator w ramach opłaty za zakwaterowanie na kempingu przygotuje ognisko w piątek i sobotę
wieczorem wraz z bieszczadzką oprawą muzyczną.
Zgłoszenia udziału w rajdzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia oraz wpłaty wpisowego należy
dokonać w biurze Automobilklubu Rzeszowskiego, Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 2, tel. (0-17) 8533160 lub
online przesyłając formularz zgłoszenia na adres: zgloszenia.rajdmalucha@gmail.com, zaś opłatę wpisowego

wpłacając na nr konta Automobilklubu Rzeszowskiego: Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
nr 38 1540 1131 2001 6201 3505 0001.
Przed startem do rajdu (w piątek) zawodnicy zobowiązani są własnoręcznie podpisać przesłane karty
zgłoszenia oraz oświadczenie dot. COVID-19 (formularze dostępne na stronie Automobilklubu
Rzeszowskiego). Przesłane i wydrukowane karty będą przedstawione do dyspozycji zawodników.
PROGRAM RAJDU:
- 25 września 2020 r. (piątek)
kwaterowanie się na kempingu Diabla Góra
od 17:00 - przyjmowanie uczestników, rejestracja,
aktywności pozarajdowe: ognisko, wspólna biesiada
- 26 września 2020 r. (sobota)
7:30 - obowiązkowa odprawa przedstartowa
8:00 - start pierwszej załogi do odcinka turystycznego (przed startem 2 minutowy test z BRD/PPP)
ok. 16:00 - przyjazd pierwszej załogi na metę (na mecie 5 minutowy test turystyczny)
do 18:00 - przyjazd ostatniej załogi na metę(na mecie 5 minutowy test turystyczny)
ok. 21:00 - ogłoszenie wyników rajdu, uroczyste wręczenie nagród, zabawa do rana
aktywności pozarajdowe: konkursy, licytacje, sklepik, ognisko, wspólna biesiada
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia drobnych korekt czasowych.
WŁADZE RAJDU
Komandor rajdu i kierownik trasy: Radosław Mikuła
Biuro rajdu: Bożena Mikuła, Agnieszka Mikuła, Magdalena Feter
Przewodniczący komisji obliczeń: Szymon Pustelak
Autorzy trasy: Bożena Mikuła, Radosław Mikuła
Autor testów BRD/PPP i turystycznego: Radosław Mikuła
Weryfikatorzy trasy: Marcin Bułatek, Magdalena Feter
Aktywności okołorajdowe - licytacje, konkursy, sklepik, ogniska: wolontariusze
Zadaniem uczestników rajdu jest przejechanie jego trasy wg wskazań organizatora (wg itinerera). Na trasie
zlokalizowane będą Punkty Kontroli Przejazdu. Punktami na rajdzie będą:
- zdjęcia obiektów zlokalizowanych na trasie - do karty drogowej należy wpisać symbol zdjęcia (np. Sz),
- nawy miejscowości, przez które przejeżdża rajd - należy wpisać dwie pierwsze litery nazwy z zielonej
tablicy miejscowości (np. Ustrzyki Górne = Us),
- rozwiązania zadań turystycznych (np. w którym roku ufundowano pomnik = 1910).
Zawodnik potwierdza prawidłowy przejazd wpisami w karcie drogowej. W rajdzie zwycięża załoga, która
uzyska najmniejszą ilość punktów karnych. Zapisy dotyczące opisu trasy zostaną podane wraz z ich
wyjaśnieniem uczestnikom na Wydarzeniu i Grupie na facebooku oraz stronie Automobilklubu
Rzeszowskiego - typu manewr na skrzyżowaniu lub jazda z miejscowości do miejscowości).
Każda załoga otrzyma tzw. mapę ratunkową z zaznaczonymi punktami trasy, by w razie kłopotów
mogła szczęśliwie dotrzeć do mety ☺
Uczestnik rajdu ma obowiązek przestrzegania przepisów drogowych, poleceń organizatora oraz oznakowania
pojazdu nalepkami z numerami startowymi i reklamami sponsorów otrzymanymi od organizatora, zgodnie
z jego zaleceniami.
Punktacja:
Za każde przekroczenie przepisów ruchu drogowego na trasie rajdu stwierdzone przez
organizatora (trzykrotne przekroczenie przepisów powoduje wykluczenie z rajdu)
Łączny limit spóźnień na całym rajdzie

20 pkt
60 min.

Przekroczenie limitu spóźnień
Za brak wpisu w karcie drogowej PKP (punkt kontroli przejazdu)
Za „fałszywy” wpis w karcie drogowej PKP (punkt kontroli przejazdu)
Za błędną odpowiedź z testu BRD / PPP
Za błędną odpowiedź w teście turystycznym

2000 pkt.
20 pkt.
7 pkt.
2 pkt.
20 pkt.

Zwycięża załoga z najmniejszą ilością punktów karnych.
Rajd Malucha to impreza, która odbędzie się w normalnym ruchu drogowym, w związku z czym
organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu
uczestnika.
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach: www.automobilrzesz.pl oraz na facebooku na
Wydarzeniu i Grupie o nazwie 1.Bieszczadzki Charytatywny Rajd Malucha.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Organizatorzy

Radosław Mikuła

