
„Podkarpackim szlakiem
Marii Konopnickiej i Ignacego Łukasiewicza”

Żarnowiec - Bóbrka - Jedlicze

2 lipca 2022 r.

4. i 5. runda Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski
1. i 2. runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:
   • Regulaminu Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski z załącznikami
   • Regulaminu Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego
   • Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”
   • Niniejszego regulaminu uzupełniającego

1. Organizator:
    Automobilklub Rzeszowski, ul Wyspiańskiego 2, 35-111 Rzeszów, tel. 17 8533139
www.automobilrzesz.pl/podkarpackim-szlakiem/

2. Miejsce i termin imprezy:
    Teren gminy Jedlicze i gminy Chorkówka, sobota 2 lipca 2022 r.  

3. Cel imprezy:
 Przypomnienie  postaci  Marii  Konopnickiej  i  Ignacego  Łukasiewicza,  poznanie  atrakcji
turystycznych gminy Jedlicze i gminy Chorkówka, propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, aktywne spędzenie wolnego czasu, rywalizacja sportowa.

4. Ramowy program imprezy*:
od 9.00 - przyjmowanie załóg

9.20 - odprawa, następnie zwiedzanie Muzeum Marii Konopnickiej
10.30 - start do pierwszego odcinka, SZ-1, SZ-2, testy, drugi odcinek
14.00 - zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza
16.00 - obiad
16.30 - start do trzeciego odcinka, testy, czwarty odcinek
21.00 - zakończenie rajdu i wręczenie nagród

*Szczegółowy program będzie zależał od liczy zgłoszonych załóg i zostanie podany w Komunikacie Organizatora 
w dniu imprezy.

5. Lokalizacja 
   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 

6. Skład zespołu organizatorów*:
   Komandor rajdu, autor trasy - Jerzy Gierałt  nr licencji OSP: P 16/2013

   Weryfikator trasy, kierownik komisji obliczeń - Dorota Korab-Gierałt  nr licencji OSP: O /2022
   Kierownik biura rajdu, sędzia SZ - Magdalena Jaremcio  nr licencji sportowej II 12211

   Kierownik prób sprawności SZ -  Mirosław Jaremcio  nr licencji sportowej: I 158/12.
*Skład organizatorów może zostać uzupełniony Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.

http://www.automobilrzesz.pl/podkarpackim-szlakiem/


7. Charakterystyka imprezy*:
   Liczba odcinków drogowych - 4

   Zakładana długość i czas przejazdu odcinków drogowych: I - 10 km (45 min.), II - 25 km (100 
min.), III - 25 km (100 min.), IV - 5km (20 min.).
   Stosowane elementy opisu trasy (TMMP) - itinerer:  strzałkowy, schematyczny, azymutowy, 
kątowy, uproszczony, ze znakami drogowymi, opisowy, „choinki realne”, constans.

   Punkty kontroli przejazdu:  sędziowskie, znaki drogowe - podane zostaną w Komunikacie 
Organizatora w dniu imprezy.
   Obiekty do zwiedzania:
   - 4. runda TMMP - Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 
   - 5. runda TMMP - Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce.

   Materiały do testu turystycznego dostępne w plikach pdf na stronie internetowej imprezy.
   Testy turystyczne: po 10 pytań (4. i 5. runda TMMP) - punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu.

   Testy BRD i pomocy przedmedycznej: po 10 pytań (6BRD/4Med) - punktacja wg Załącznika 5 
Regulaminu.
   Liczba prób sprawności SZ - 2 (4. i 5. runda TMMP) - punktacja wg Załącznika 5 Regulaminu.

   Zadania turystyczne (4. i 5. runda TMMP): tak
   Zakładane zadania dodatkowe: (testy dotyczące życia i twórczości Marii Konopnickiej oraz życia 
i działalności Ignacego Łukasiewicza) - nie będą zaliczane do punktacji TMMP.
*Ostateczne parametry imprezy mogą zostać uzupełnione Komunikatem Organizatora w dniu imprezy.

8. Uczestnictwo: wg aktualnego regulaminu TMMP: https://pzm.pl/turystyka/regulaminy

9. Opłaty (bez kosztów obiadu):
   - dla członków Automobilklubu Rzeszowskiego z opłaconymi składkami - 60 złotych od załogi,
   - dla pozostałych osób - 100 złotych od załogi (wpłata w II terminie zwiększa opłatę o 20%),
   - pasażer (ukończony 12 rok życia) - 30 złotych od osoby,
   - dzieci do ukończenia 12 roku życia - udział bezpłatny.
   Wpłata na rachunek Automobilklubu Rzeszowskiego nr 38 1540 1131 2001 6201 3505 0001  
   Tytuł wpłaty: Podkarpackim szlakiem + nazwisko kierowcy

10. Procedura zgłoszeń
   Termin zgłoszenia: I termin - 23 czerwca 2022 r., II termin - 28 czerwca 2022 r.
   Formularz zgłoszeń do pobrania ze strony internetowej imprezy. Po wypełnieniu formularz wraz 
z potwierdzeniem wpłaty proszę przesłać na adres turystyka@automobilrzesz.pl 
   Zakładana pojemność trasy - 28 załóg.

11. Numery startowe: zapewni organizator

12. Rozstrzyganie sporów: wg aktualnego regulaminu TMMP

13. Inne postanowienia
   Organizator nie zapewnia uczestnikom noclegów. Informacje o możliwości noclegów oraz o cenie
obiadu (konieczna wcześniejsza rezerwacja) znajdą się na stronie internetowej imprezy.

14. 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.

Rzeszów, dn. 11 czerwca 2022 r. Komandor Rajdu
Jerzy Gierałt

tel. 501426974

https://poczta.wp.pl/w/#

