Ludowy Klub Turystyczny
„W Y C Z Ó Ł”
Gościeradz

Regulamin
XXIII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego
pn. Ekologicznie nad Zalewem Koronowskim
XX runda Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski
i Turystycznego Pucharu Polski

01 września 2019 r.
Tryszczyn-Tuszyny k/Koronowa
województwo kujawsko - pomorskie

1.Organizator:
Ludowy Klub Turystyczny WYCZÓŁ
Gościeradz, 86-011 Wtelno
tel. 52 3828345, fax. 52 581 60 87
e-mail: bartek@lktwg.com www.lktwg.com
na zlecenie Głównej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Zarządu
Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, organizuje XXII
Ogólnopolski Rajd Ekologiczny pn. Ekologicznie nad Zalewem Koronowskim
- z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz XX rundę
Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski i Turystycznego Pucharu
Polski oraz III rundę Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu
PZM.
2.Jury imprezy:
- Przewodniczący
- członek
- członek

- Leszek Kałużny
- Jarosław Suwalski
- Bolesław Zwolanowski

3.Kierownictwo imprezy:
- Komandor
- Jerzy Gwizdała
- Komandor ds. organizacyjnych - Michał Chorzępa
- Kierownik Biura Zawodów
- Jarosław Suwalski
- Kierownik Próby Sprawności - Stanisław Ulandowski
- Przewodn. Komisji Obliczeń - Wojciech Burzych/ Robert Małek
4. Cel imprezy:
- uczczenie 56-lecia działalności LKT „Wyczół” Gościeradz,
- uczczenie 73-lecia działalności Ludowych Zespołów Sportowych,
- uczczenie 651 rocznicy praw miejskich Koronowa,
- popularyzacji motorowej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja zagadnień z bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- poznanie historii i walorów turystyczno - krajoznawczych Ziemi
Koronowskiej i Borów Tucholskich,
- szerzenie idei ochrony środowiska wśród zmotoryzowanych.

5.Uczestnictwo:
w imprezie uczestniczyć mogą turyści zmotoryzowani reprezentujący kluby
i sekcje - członkowie PZM i LZS oraz turyści indywidualni.
Uczestnicy winni posiadać:
- sprawne i dopuszczone do ruchu drogowego samochody osobowe,
- przybory do pisania,
- wskazane są materiały propagandowe jak: mapy, przewodniki
turystyczne z regionu, materiały dotyczące ekologii, itp.
Uczestnikiem - członkiem załogi jest kierowca i pilot. Pozostali pasażerowie
samochodu osobowego są osobami towarzyszącymi. Wpisowe tytułem
uczestnictwa w imprezie wynosi 30,oo zł od osoby.
- stawka jednakowa dla kierowców, pilotów i osób towarzyszących.
Biuro imprezy czynne będzie dnia 01 września 2019 r. (niedziela) od godz.
9.oo w Park Hotel Tryszczyn gm. Koronowo.
6.Zgłoszenia:
Organizator oczekuje na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w imprezie do
26 sierpnia br. Zgłoszenia według załączonego wzoru prosimy przesłać na
adres: Ludowy Klub Turystyczny „Wyczół” Gościeradz, 86-011 Wtelno,
wraz ze zgłoszeniem prosimy dokonać wpłaty wpisowego w podanej
wysokości na konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Koronowo nr 91 8144 0005 2001 0000 0358 0001
7.Przyjazd uczestników:
Organizator oczekuje na uczestników do godz. 9.3o w dniu imprezy tj.
01.09.2019 (niedziela) Park Hotel Tryszczyn gm. Koronowo.
8.Trasa przejazdu:
Trasa Tryszczyn-Tuszyny k/Koronowa nad Zalewem Koronowskim (Bar u
Emilki) ul. Leśne Osiedle 21, zostanie przygotowana zgodnie z regulaminem
ramowym Turystycznego Pucharu Polski PZM - 2019 o długości ok. 45 km .
Na trasie uczestnicy otrzymają
do wykonania zestawy zadań: z
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, turystyki oraz odbędą się 1 próbę
sprawności jazdy.

9.Punktacja wg regulaminu Turystycznego Pucharu Polski PZM - 2019
10.Postanowienia końcowe:
- impreza odbędzie się w warunkach normalnego ruchu drogowego,
- uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów ruchu
drogowego,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody
spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich,
- organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe u
uczestników, którzy biorą udział w imprezie na własną
odpowiedzialność,
- przypominamy o obowiązku posiadania ubezpieczenia OC,
11. Ramowy program imprezy:
01 września 2019 (niedziela)
- godz. 9.oo - 9.3o
- 9.45

-

10.oo
14.oo
14.15
15.15
15.3o

- przyjmowanie uczestników imprezy,
- spotkanie kierownictwa imprezy
z uczestnikami i otwarcie XX rundy TPP i
XXIII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego,
- start pierwszej załogi,
- przyjazd na metę pierwszej załogi,
- posiłek turystyczny,
- ogłoszenie wyników nieoficjalnych,
- wyniki oficjalne i wręczenie nagród,
zakończenie imprezy.

Z turystycznym pozdrowieniem
Komandor
XXIII Ogólnopolskiego Rajdu
Ekologicznego
Jerzy Gwizdała

ZGŁOSZENIE
XXIII Ogólnopolski Rajd Ekologiczny
XX runda TSMP i TPP
Gościeradz, dnia 01 września 2019 r.

Organizator: Ludowy Klub Turystyczny ”Wyczół” Gościeradz, 86-011 Wtelno

Pojazd: marka, typ ............................................. nr rej. ...............................

Kierowca: nazwisko i imię .............................................................................
telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………….
Klub ..................................................Okręg PZM...............................................
Pilot/pasażer: nazwisko i imię .....................................................................
………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………………………
Wpisowe w wysokości ................... PLN. za ..........osób, wpłacono na konto
BS Koronowo: 91 8144 0005 2001 0000 0358 0001 dnia ................................
załączam kopię dowodu wpłaty.
Oświadczam, że Regulamin XXIII Ogólnopolskiego Rajdu Ekologicznego/XX rundy
Turystycznego Pucharu Polski jest mi znany

............................,dnia ......................

Podpis kierowcy ................................

