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I. Organizator
Organizatorem X Rundy Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych (MOWPZ) jest
Automobilklub Polski za zlecenie Zarządu Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Motorowego.

II. Miejsce i czas
X runda odbędzie w dniu 19 września 2020 r. w godzinach 8.30 – 17.00. Start umieszczony został w
Brwinowie,  natomiast  meta  w  Kuklówce.  Trasa  zostanie  poprowadzona  drogami  powiatu
pruszkowskiego i grodziskiego. Nawierzchnie i kategorie dróg jak zwykle zróżnicowane.

III.        Uczestnicy
              Do udziału w imprezie zaproszone są dwuosobowe (nie licząc dzieci) załogi startujące na samochodach

zabytkowych  i  klasycznych  (czyli  wyprodukowanych  przed  1990  rokiem  o  wysokim  stopniu
oryginalności).  Obowiązkowe jest posiadanie ważnego przeglądu rejestracyjnego oraz ubezpieczenia
OC. Dopuszczalna  jest  większa liczba osób w załodze  jednak zgodnie z  punktem 16.5 regulaminu
MOWPZ każda dodatkowa osoba to dodatkowy punkt karny. 

III. Zgłoszenia
Zapisy rozpoczną się w dniu 5 września 2020 r. Udział można zgłosić e-mailem: ryjek151@wp.pl     .
Po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia uczestnik zobowiązany jest do wpłaty na
konto Automobilklubu wpisowego w wysokości:
- załoga z klubu PZM – 40 zł – samochód + 15 zł – osoba
- załoga spoza klubu PZM – 50 zł – samochód + 15 zł – osoba
Potwierdzenie  dokonania  wpłaty należy  przesłać  do organizatora  do dnia  11 września  2020 r.  pod
rygorem usunięcia z listy zgłoszeń.

IV. Przebieg imprezy

Przebieg imprezy
8.30–9.00 Biuro rajdu, rejestracja – Brwinów
9.00 Start pierwszej załogi do rajdu
12.30 Meta pierwszej załogi – Kuklówka
14.00 Konkurs elegancji 
15.30 Ogłoszenie wyników

VI. Organizatorzy i Jury Rajdu
Obserwator z ramienia okręgu PZM: Kamil Pawłowski 
Komandor rajdu: Krzysztof Duran
Vice Komandor: Andrzej Zaliwski
Biuro rajdu: Iwona Duran
Kierownik komisji obliczeniowej: Iwona Duran

VII. Wyjaśnienia i uwagi
Odprawa do rajdu z uwagi na ograniczenia związane z pandemią Covid-19 zostanie podana w formie
elektronicznej. W przypadku wątpliwości związanych z regulaminem lub odprawą proszę kontaktować
się  z  komandorem rajdu  pod nr  kom.  504.794.823.  Zgodnie  z  oświadczeniem złożonym na karcie
zgłoszenia,  każdy zawodnik bierze udział  w imprezie  na własną odpowiedzialność.  Organizator  nie
odpowiada za szkody wyrządzone przez uczestników. Trasa rajdu liczy ok. 80 km i została podzielona
na dwa etapy. Rajd poprowadzony jest drogami publicznymi i zawodników obowiązuje przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego.
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