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Niniejszy dokument zawiera zbiór najważniejszych informacji dotyczących Rajdu 

Pań 2018 

1. Punkty jawne 
 
START/META      PKC1 
Automobilklub Polski     Automobilklub Polski 
Droga dojazdowa do klubu    Droga dojazdowa do klubu 
Ul. Powstańców Śląskich 127    Ul. Powstańców Śląskich 127 
Warszawa      Warszawa 
- - - - - - - - - -      - - - - - - - - - -   
N 52° 15.925      N 52° 14.925 
E 20° 55.719      E 20° 55.719 
 

2. Lokalizacja prób sprawności 
 
Próby sprawności odbywają się na autodromie zlokalizowanym na terenie Automobilklubu 
Polski. Próby przeprowadzane są odpowiednio: 
- SZ1 na tzw. dużej płycie (wjazd/wyjazd przy budce strażniczej) 
- SZ2 na tzw. małej płycie (wjazd/wyjazd wzdłuż szutrowej drogi biegnącej pod mostkiem) 
Punkty są odpowiednio oznaczone na planie sytuacyjnym (plan jest załączony oraz dostępny 
na stronie rajdu) 
 

3. Lokalizacja zadań dodatkowych 
 
Większość (z wyjątkiem jednego) zadań dodatkowych zlokalizowana jest wewnątrz budynku 
Automobilklubu Polski – odpowiednio w salach 111A i 111B. Organizator dopuszcza również 
możliwość dołożenia innych lokalizacji w budynku, o czym poinformuje zawodników na 
odprawie o godzinie 10:00. 
 

4. Odcinki drogowe 
 
Trasa rajdu prowadzi dwoma odcinkami drogowymi 

• D1 (START-PKC1) 
długość: 26km 
czas: 75min 

• D2 (PKC1-META) 
długość: 39km 
czas: 110 min 

Organizator celem sprawnego przeprowadzenia imprezy dopuszcza możliwość wystartowania 
części załóg najpierw do odcinka D2 później zaś do odcinka D1. 
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5. Stosowany zapis 
 
Zapis stosowany do opisu trasy jest zapisem jazdy „z natury” zgodny z obowiązującym 
kodyfikatorem (zbiorem zasad opisu tras) dostępnych na stronie pzm.pl w sekcji Turystyka w 
zakładce Regulaminy. 
Organizator przewiduje szkolenie przedrajdowe, które zgodnie z komunikatem na stronie 
internetowej odbędzie się: 

09/03/2018 roku o godzinie 20:00 
Siedziba Automobilklubu Polski 
Ul. Powstańców Śląskich 127 
Warszawa 
Prowadzący: Bartosz Komarnicki 

Na stronie internetowej rajdu jest dostępna do pobrania prezentacja, która będzie 
wykorzystana podczas szkolenia. 
 
Elementy opisu przewidziane na trasie 

 
Elementami zapisu, z którymi zawodnicy mogą spotkać się na trasie rajdu są: 

• Zasady jazdy z natury 
• Constans 
• Choinka 

 
Uwaga odnośnie choinek 

 
Na choince na odcinku D2 pojawi się zapis: 

 
Dodatkowa kreska oznacza w tym wypadku ślepą drogę (z widocznym zakończeniem) której 
długość nie jest oczywista (regulaminowe 20m długości) i jej zaznaczenie ma na celu rozwianie 
wątpliwości. W tej konkretnej sytuacji nie stosujemy zasady jednoznacznego przejazdu. 
 
 

6. Karta drogowa 
 
Karta drogowa to najważniejszy dokument w czasie każdego odcinka. Zawodnicy otrzymają 
ja na starcie, w spiętych materiałach będzie na wierzchu. Sędzia na START/PKC1 wydaje karty 
wprowadzając numer załogi oraz w pierwszą kratkę godzinę startu. Karty drogowe należy zdać 
na PKC1 (na końcu pierwszego odcinka) lub na META (na końcu drugiego odcinka) 
wypełnione w sposób czytelny bez kreślenia pod rygorem nieważności zapisu w 

danej kratce. 

Ze względu na powyższe, zaleca się prowadzenie brudnopisu, przepisując na czysto 

przed wjechaniem w strefę (PKC1/META). Na Rajdzie Pań nie istnieją na trasie 

punkty wymagające wcześniejszego wypełnienia karty drogowej. 
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Kolejne Punkty Kontroli Przejazdu należy wprowadzać w następujące po sobie kratki 
począwszy od kratki znajdującej się po prawej stronie od godziny startu – kolejno od lewej do 
prawej w następujących po sobie rzędach. 
 

 
 

7. Punkty Kontroli Przejazdu 
 
Punkty Kontroli Przejazdu (zwane PKPami) służą potwierdzeniu prawidłowego przejazdu, 
winny być wprowadzane w kartę drogową.  
Punkty Kontroli Przejazd zlokalizowane mogą być wyłącznie po prawej stronie drogi.  

W trakcie Rajdu Pań 2018 wyróżnione zostają trzy rodzaje stosowanych PKPów: 
 

• Tablice organizatora 

 Tablice są zgodne z przedstawionym wzorem. 
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Po minięciu takiej tablicy należy do najbliższej kratki itinerera wprowadzić liczbę 
widniejącą na tablicy. 

 
 

• Tablice nazw miejscowości 

PKPami są tablice początku nazw miejscowości (znak E-17a) znajdujące się wyłącznie po 
prawej stronie drogi. 

 
Po minięciu tablicy należy do karty drogowej wpisać dwie pierwsze litery nazwy 

miejscowości (niezależnie od ilości członów nazwy) 
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• Zadania turystyczne 

W materiałach rajdowych znajdują się dodatkowe kartki zawierające zestaw pytań 
turystycznych wraz z odpowiedziami. Jest to jeden z rodzajów PKPów samoobsługowych 
(podobnie jak tablice organizatora) 
 
Pytania są w formie zamkniętej, i posiadają swoje numerowane odpowiedzi. 
 

 
 
Zadania mogą występować po obu stronach drogi, jednak ich lokalizacja jest jasno 
zaznaczona w kratce itinerera, numer przy gwiazdce Z1, Z2… odpowiada zadaniom Z1, 
Z2… na karcie z pytaniami 

 
Po dojechaniu w odpowiednie miejsce należy rozwiązać zadanie, a numer prawidłowej 
odpowiedzi wprowadzić w kolejną kratkę itinerera 
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8. Zadanie dodatkowe na trasie 
 
Na trasie rajdu odbędzie się jedno dodatkowe zadanie – uczestniczkom i uczestnikom 
poprzednich edycji Rajdu Pań znane już co nieco – znaki zapytania. 
Do tego zadania przewidziana jest osobna karta odpowiedzi, którą otrzymujecie przed startem 
do pierwszego odcinka a zdajecie na końcu drugiego – karta obowiązuję przez oba odcinki. 
 
W trakcie rajdu spotkacie na trasie po obu stronach drogi znaczki zapytania z żółtą cyferką. 
Tuż obok nich znajdziecie drugą kratkę która będzie uzupełnieniem zadania (treść zadania 
jakie należy wykonać przy pomocy owej kartki znajdziecie w dniu rajdu na karcie zadania). 

 
Znaki umieszczone będą w bezpiecznych lokalizacjach z możliwością chwili namysłu. 
Po odnalezieniu takiego znaku i wykonania zadania należy wprowadzić prawidłową odpowiedź 
do karty w rubrykę odpowiadającą numerowi na znaku zapytania 


