ZAPROSZENIE NA IMPREZĘ
POGOŃ za LISEM 2022
JANÓW LUBELSKI, 8 października 2022

Automobilklub Rzeszowski

zaprasza do udziału w Samochodowym Rajdzie
Turystyczno-Nawigacyjnym „Pogoń za Lisem 2022”, który jest otwartą imprezą turystki
samochodowej. W „Pogoni” uczestniczyć może każdy posiadacz pojazdu oraz osoby towarzyszące. Zapraszamy do wzięcia
udziału całe rodziny z dziećmi!
Bazą rajdu, który odbędzie się w dniu 8 października 2022, będzie Ośrodek Wypoczynkowy ZOOM PRZYGODY w Janowie
Lubelskim. Spotkanie oraz start odbędą się na parkingu Parku Rekreacji ZOOM Natury (Adres: Świerdzowa 41, 23-300
Janów Lubelski, 50.69657064901921, 22.39820907275606) o godzenie 8:30, do którego zawodnicy dotrą w formie zlotu
gwiaździstego na własną rękę.
Organizatorzy przygotowali odcinek turystyczno-nawigacyjny, którego trasa będzie biegła malowniczymi drogami
Podkarpacia oraz Lubelszczyzny, a zakończy się w Janowie Lubelskim. Podczas trwania imprezy zawodnicy rozwiążą test
z BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) i PPP (Pierwszej Pomocy Przedmedycznej), a turystyczny rajd samochodowy
zakończy test turystyczny z wiadomości zebranych podczas imprezy. Podczas rajdu przewidziane jest zwiedzanie wystawy
przyrodniczej w Parku Rekreacji ZOOM Natury, Skansen Stara Zagroda, Muzeum Flisactwa.
UWAGA: NA TRASIE NIE MA ŻADNEJ CZYNNEJ STACJI BENZYNOWEJ – PROSIMY O ZATANKOWANIE SAMOCHODÓW
PRZED ROZPOCZĘCIEM RAJDU.
PROSIMY RÓWNIEŻ O ZAINSTALOWANIE APLIKACJI KTÓRE BĘDĄ NIEZBĘDNE PODCZAS RAJDU
- GPSTRIP - https://play.google.com/store/search?q=gpstrip&c=apps&gl=PL
- COMPASS GALAXY - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.nenter.app.compass_app&gl=PL
- QR CODE - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan&gl=PL
Po obiedzie, na terenie ośrodka rozegrana zostanie zabawa terenowa poszukiwanie lisa, czyli „Pogoń za lisem 2022”. Udział
w niej biorą wszyscy chętni, pojedynczo lub w zespołach! Uczestnicy Pogoni otrzymają wskazówki dotyczące miejsca ukrycia
lisa. Przed rozpoczęciem zabawy odbędzie się odprawa, na której uczestnicy zostaną zaznajomieni z regułami zabawy.
Pierwszy uczestnik, który odnajdzie lisa otrzyma nagrodę „Najlepszego Myśliwego”.
Wpisowe od osoby uczestniczącej w imprezie (bez rozróżnienia kierowca, pilot czy osoba towarzysząca) dla członków
Automobilklubu Rzeszowskiego wynosi:
• Dzieci do lat 3 śpiące na łóżku z rodzicem – bez opłaty
• Osoby dorosłe i dzieci powyżej 3 lat – 90 złotych
Wszystkie pozostałe osoby nie będące członkami Automobilklubu Rzeszowskiego – 150 złotych
Zgłoszenia udziału w rajdzie oraz wpłaty wpisowego na numer konta:

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
nr 38 1540 1131 2001 6201 3505 0001
można dokonać do dnia 30.09.2022 r. lub osobiście w biurze Automobilklubu Rzeszowskiego do dnia 3.10.2022 r.
Potwierdzenie wpłaty wpisowego wraz ze zgłoszeniem przesyłamy na e-mail: projekt13rzeszow@wp.pl

PROGRAM RAJDU: 8 października 2022 r. (sobota)
08:30 - przyjmowanie uczestników
08:50 - obowiązkowa odprawa przedstartowa
od 09:10 – zwiedzanie muzeum
10:30 - start pierwszej załogi do rajdu
ok. 15:30 - przyjazd pierwszej załogi na metę
15:45 - obiad
16:30 zabawa terenowa „Pogoń za lisem”
20:00 – grill/ognisko + ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród, wieczorek towarzyski
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia drobnych korekt czasowych.

WŁADZE RAJDU:
Komandor rajdu: Andrzej Jaremcio
Kierownik trasy: Paweł Kata
Biuro rajdu: Anna Kata, Karolina Gefert
Zadaniem uczestników rajdu samochodowego jest przejechanie jego trasy wg wskazań organizatora (wg itinerera). Na
trasie zlokalizowane będą Punkty Kontroli Przejazdu. Zawodnik potwierdza prawidłowy przejazd wpisami w karcie
drogowej. W rajdzie zwycięża załoga, która uzyska najmniejszą ilość punktów karnych. 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)
Za każdą zakończoną minutę wcześniejszego lub późniejszego przyjazdu na METĘ
Łączny limit spóźnień na całym rajdzie
Przekroczenie limitu spóźnień
Za brak wizy na PKP
Za “fałszywą” wizę PKP
Za błędną odpowiedź z testu BRD/PPP
Za błędną odpowiedź w teście turystycznym

20 pkt.
do 20 min. - 1 pkt.
od 21 do 40 min. - 2 pkt.
od 41 do 60 min. – 3 pkt.
60 min.
2000 pkt.
20 pkt.
7 pkt.
2 pkt.
20 pkt.

Rajd odbędzie się w normalnym ruchu drogowym, w związku z czym organizator nie ponosi odpowiedzialności za
ewentualne szkody powstałe na osobie lub mieniu uczestnika.
Impreza terenowa „Pogoń za lisem” rozegrana zostanie na terenie ośrodka „ZOOM PRZYGODY” w Janowie Lubelskim.
Jest to zabawa piesza, polegająca na odnalezieniu ukrytego w terenie „Lisa”. Impreza rozpoczyna się w sobotę, 8
października 2022, ok. godziny 16:30. „Lis” (wyprawiona skóra z lisa) zostanie ukryty przez organizatora zabawy.
Uczestnicy pogoni otrzymają materiały z zasadami zabawy. Odnalezienie wszystkich odpowiedzi na zadane przez
organizatora pytania ułatwi odnalezienie lisa. Nie wymaga się od zawodników odnalezienia wszystkich ukrytych
punktów ze wskazówkami, celem głównym jest „upolowanie Lisa”.
Pierwszy uczestnik, który odnajdzie lisa otrzymuje nagrodę „Najlepszego Myśliwego”. W przypadku, gdy żaden
z uczestników nie znajdzie lisa w wyznaczonym czasie organizator ujawnia miejsce jego ukrycia i daje sygnał do
zakończenia imprezy. Sygnał zakończenia imprezy podawany jest przez organizatora także po znalezieniu lisa przez
uczestnika pogoni. Przed zabawą odbędzie się krótka odprawa, na której wyjaśnione zostaną reguły zabawy.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Organizatorzy:
Automobilklub Rzeszowski

