X RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU WARSZAWSKIEGO POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

„ III Rajd Zachodniego Mazowsza”
Odprawa przed rajdem
W związku z panującą w ostatnim okresie sytuacją związaną z pandemią COVID-19 w celu skrócenia
czasu trwania odprawy startowej oraz ograniczenia do minimum kontaktów pomiędzy osobami
uczestniczącymi w rajdzie chciałbym przekazać kilka podstawowych informacji związanych z planowaną
imprezą:
 Trasa rajdu opisana jest itinererem strzałkowym czyli w skrócie „jesteś kropką, masz być strzałką”.
Jeżeli zdarzenie do którego dojechaliśmy nie ma odzwierciedlenia w itinererze wtedy jedziemy
zgodnie z nakazem ruchu, oznaczonym pierwszeństwem lub jeżeli nie jest ono oznaczone – prosto.
 Itinerer czytamy od lewego dolnego narożnika rzędami pionowymi do góry,
 W itinererze nie będą podane odległości (eliminujemy przekłamania liczników),
 Constans obowiązuje na całej trasie.
 Zawodnicy w pakiecie startowym oprócz itinerera otrzymają kartę drogową, plan próby SZ oraz
karty ze zdjęciami i kartę z pytaniami,
 Odpowiedzi na pytania i odnalezione zdjęcia wpisujemy do karty drogowej kolejno w wolne kratki
rzędami poziomymi od lewej strony do prawej. W przypadku popełnienia błędu taką kratkę
przekreślamy a prawidłową odpowiedź wpisujemy w następna wolną kratkę. Wpisy nieczytelne lub
przeprawiane będą uznawane za błąd.
 Na całej trasie obowiązują dwa zadania dodatkowe:
- szukamy zdjęć umieszczonych po prawej stronie drogi – do karty drogowej (w pierwszą
wolną kratkę) wpisujemy tytuł filmu/serialu z którego pochodzą,
- po obu stronach drogi szukamy kapliczek  - ich łączną ilość wpisujemy w wyznaczone
miejsce karty drogowej (za kapliczkę uznajemy obiekt drewniany, murowany lub metalowy
w którym umieszczona jest figurka lub obrazek o tematyce religijnej. Kapliczka może być
wolnostojąca lub umieszczona na krzyżu. Usytuowana może być przy drodze lub na posesji
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi którą jedziemy.) Jak w poprzedniej edycji będzie drobna
tolerancja błędu +2/-2 traktujemy jak odpowiedź prawidłową.
 Korzystanie z urządzeń elektronicznych podczas rozwiązywania testów lub zadań jest
ZABRONIONA. Zgodnie z pkt. 6.4 regulaminu MOWPZ naruszenie tego zakazu skutkuje
niezaliczeniem całego etapu i naliczeniem maksymalnej ilości punktów karnych za dany etap








Trasa składa się z dwóch etapów. Poprowadzona jest drogami publicznymi w związku z czym
uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego a pojazdy muszą spełniać
wymagania dopuszczające je do ruchu. Łączny czas przejazdu wynosi 3,5 godziny. Dopuszczamy
przyjazd na metę z 5 minutowym wyprzedzeniem. Spóźnienia wiążą się z naliczeniem punktów
karnych zgodnych z regulaminem.
Rajd przeprowadzony będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym. Uczestników obowiązuje
przestrzeganie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Organizator zapewni
dostęp do środków do dezynfekcji rąk.
Ponieważ jedną z instytucji wspierających jest OR PCK w Grodzisku Mazowieckim a mecie ma
być ustawiony mobilny punkt poboru krwi. Wszystkich chętnych do honorowego oddania krwi
proszę o taką informację przy przesyłaniu zgłoszenia.
W przypadku wątpliwości lub problemów na trasie rajdu w regulaminie jest podany numer telefonu
do organizatora.
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