
 

 

 

ZAPROSZENIE 

Automobilklub Rzeszowski 

zaprasza do udziału 

w Turystyczno-Nawigacyjnym Rajdzie Samochodowym 

POGON’ ZA LISEM 2014 
Trzcinica – Jasło – Rudawka Rymanowska 

 

Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Samochodowy „POGOŃ ZA LISEM” 2014 stanowi II Rundę Turystyczno-Nawigacyjnych 

Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego 2014. Rajd jest otwartą imprezą turystyki samochodowej, w której uczestniczyć może 

każdy posiadacz pojazdu oraz osoby towarzyszące, jednak punkty do klasyfikacji TNMOR zdobywają wyłącznie uczestnicy 

zrzeszeni w klubach i sekcjach Polskiego Związku Motorowego. 

Impreza, która odbędzie się w sobotę 11 października 2014, wystartuje spod Skansenu Archeologicznego „Karpacka 

Troja” w Trzcinicy k. Jasła (www.karpackatroja.pl), do którego zawodnicy dotrą na własną rękę, w formie zlotu 

gwiaździstego (Dojazd: http://www.karpackatroja.pl/dojazdikontakt_1_0.html). Bazą rajdu będzie Ośrodek Wczasów 

Zdrowotnych „RUDAWKA” w Rudawce Rymanowskiej (www.rudawka.pl), na terenie którego zlokalizowano metę 

ostatniego odcinka turystyczno-nawigacyjnego. 

Rajd składa się z dwóch odcinków turystyczno-nawigacyjnych, biegnących drogami asfaltowymi i częściowo szutrowymi, 

których łączna długość wynosi około 90 km. Podczas trwania imprezy zawodnicy rozwiążą test z BRD (Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego) i PPP (Pierwszej Pomocy Przedmedycznej), a rajd samochodowy zakończy test turystyczny z wiadomości 

zebranych podczas imprezy. 

Po rajdzie, na terenie ośrodka rozegrana zostanie zabawa terenowa „Pogoń za lisem”, której celem jest odnalezienie miejsca 

ukrycia lisa. Udział w niej biorą wszyscy chętni, pojedynczo lub w zespołach. Uczestnicy zabawy otrzymają mapę terenu oraz 

wskazówki dotyczące miejsca ukrycia lisa. Pierwszy uczestnik, który odnajdzie lisa otrzyma nagrodę „Najlepszego Myśliwego”. 

  

http://www.karpackatroja.pl/
http://www.karpackatroja.pl/dojazdikontakt_1_0.html
http://www.rudawka.pl/


 

PROGRAM IMPREZY: 

11 października 2014 (sobota) 12 października 2014 (niedziela) 

08:15-08:45 - Rejestracja uczestników rajdu 

09:00-10:30 - Zwiedzanie Skansenu "Karpacka Troja" 

10:30-11:00 - Odprawa przedstartowa 

11:00 - Start pierwszej załogi 

15:30 - Przyjazd pierwszej załogi na Metę   

 w Rudawce Rymanowskiej 

15:30-16:30 - Zakwaterowanie, obiad, test turystyczny 

16:30-17:30 - Zabawa terenowa "Pogoń za lisem" 

19:00 - Kolacja grillowa 

20:00 - Ogłoszenie wyników rajdu i zabawy 

 terenowej, wręczenie nagród, impreza 

08:00-10:00 - Śniadanie 

10:00-12:00 - Wymeldowanie z ośrodka 

 

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt czasowych. 

WPISOWE: 

 OSOBY ZRZESZONE 

W A. RZESZOWSKIM 

OSOBY NIEZRZESZONE 

W A. RZESZOWSKIM 

 I termin 

(do 2.10.2014) 

II termin 

(do 6.10.2014) 

I termin 

(do 2.10.2014) 

II termin 

(do 6.10.2014) 

Pełna oferta 
Dorośli 80 PLN 100 PLN 130 PLN 150 PLN 

Dzieci powyżej 3 lat 40 PLN 50 PLN 130 PLN 150 PLN 

Udział w rajdzie + obiad + grill 50 PLN 60 PLN 80 PLN 100 PLN 

Udział w rajdzie + obiad 30 PLN 40 PLN 40 PLN 60 PLN 

 

Pełna oferta obejmuje: 

 Udział w rajdzie i materiały rajdowe 

 Dwudaniowy obiad 

 Kolacja grillowa (karkówka, kiełbasa, kaszanka, pieczywo, sałatki, zimna płyta, proziaki, ciepłe napoje) 

 Nocleg w pokojach 2,3 i 4-osobowych z łazienką 

 Śniadanie w formie bufetu 

Zgłoszenia do imprezy wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego będą przyjmowane do 6 października 2014 

(poniedziałek) w siedzibie Automobilklubu Rzeszowskiego, bądź drogą e-mailową pod adresem: 

pogonzalisem@gmail.com. Więcej informacji u Komandora Rajdu: Dominik Noworól, tel. +48 663 204 840. 

Nr konta bankowego do dokonania przelewu: 

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów, Nr: 38 1540 1131 2001 6201 3505 0001 

Druk zgłoszenia 

Zapraszamy do udziału w rajdzie. Ilość miejsc ograniczona! 

mailto:pogonzalisem@gmail.com
http://www.automobilrzesz.pl/wp/wp-content/uploads/Zg%C5%82oszenie-Pogo%C5%84-za-lisem-2014.docx

