Uroki Lubelszczyzny 2019
1. ORGANIZATOR, RANGA
Organizatorem imprezy jest Zarząd Okręgowy PZM w Lublinieu. Prusa 8, 20-640 Lublin,
(81)533 42 06 na zlecenie GKSPiT. Rajd jest zaliczany do: Turystycznych Samochodowych
Mistrzostw Polski (TSMP), Turystycznego Pucharu Polski (TPP). Samochodowych
mistrzostw Okręgu Lubelskiego.
2. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
Rajd odbędzie się w dniu 1 września 2019 roku bez względu na pogodę.
Zbiórka uczestników o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jabłoniu ul. Tokarskiej
2/3, GPS 51°43'19.2"N 23°05'21.0"E
3. REGULAMIN, UCZESTNICY
Rajd będzie przeprowadzony według Regulaminu Turystycznych Samochodowych
Mistrzostw Polski, Turystycznego Pucharu Polski.
Uczestnikiem imprezy jest załoga (kierowca i pilot) która zgłosi organizatorowi w
przewidzianym terminie swój udział i dokona niezbędnych formalności zgodnie z
komunikatem i regulaminem uzupełniającym. Samochód uczestniczący w imprezie musi być
sprawny technicznie i spełniać wymagania dopuszczenia do ruchu wynikające z Prawa o
Ruchu Drogowym na drogach publicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Kierowca zobowiązany
jest posiadać przy sobie wszystkie dokumenty uprawniające do kierowania pojazdem i
dopuszczające pojazd do ruchu, obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz NNW.
4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń należy dokonywać po przez wysłanie wypełnionego formularza wraz z
potwierdzeniem wpłaty na adres: turystyka@akbiala.pl
Opłata startowa wynosi:
40 PLN/osoba - w terminie do 28 VIII 2019
50 PLN/ osoba – po 28 VIII 2019
Wpisowe należy wpłacać na konto Zarządu Okręgowego PZM, ul. Prusa 8, 20-064 Lublin.
Nr konta 34 1500 1520 1215 2001 4255 0000. W tytule przelewu należy wpisać „Uroki
Wszelkich informacji można uzyskać pod adresem: zarzad-okregowy.lublin@pzm.pl
lub:
tel. 723 112 200 Monika Krysa
tel. 503 358 719 Bartłomiej Parafiniuk
5. PROGRAM RAJDU
9:00 – przyjmowanie załóg- Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu ul Tokarskiej 2/3
9:45 - odprawa
10:00-11:00 - zwiedzanie
11:00 - start I etap
13:00 - start II etap
15:00 – obiad
16:00 zakończenie
6. PUNKTACJA
Brak wizy PKP 100pkt
Fałszywa wiza PKP 60pkt
Błędna odpowiedź w teście turystycznym 50pkt

Błędna odpowiedź w teście BRD i PP 20pkt
Punktacja prób sprawnościowych:
# za każde 0,1 sekundy trwania próby
- 0,1 pkt. pomocniczych
# za przewrócenie lub przemieszczenie słupka - 5 punkty pomocnicze
# za błędny przejazd próby /niezgodny z
planem próby/, niewystartowanie do próby
- 150% najlepszego zawodnika
punktów
# za przejechanie mety, falstart
- po 5 pkt. Pomocniczych
#nie wystartowanie do próby 200pkt
Przekroczenie limitu spóźnień:
od 1 do 10 min, za każdą minutę 5pkt
od 11 do 45 min, za każdą minutę 10pkt
od 46 min , za odcinek na którym nastąpiło przekroczenie limitu spóźnień 10000pkt
Za przekroczenie na trasie Przepisów o Ruchu Drogowym, stwierdzone przez Organizatorów
lub inne organy kontrolne, odnotowane w karcie drogowej lub protokole sędziowskim:
- przekroczenie prędkości o każdy 1km/h 10pkt
- pozostałe wykroczenia za każde wykroczenie 100pkt
- trzykrotne przekroczenie przepisów w rundzie 10000pkt
7. PUNKTY JAWNE
START: Jabłoń u. Tokarskiej 2/3 GPS 51°43'19.2"N 23°05'21.0"E
META Parczew ul. Warszawska 24 GPS 51°38'23.2"N 22°53'51.0"E
8. WŁADZE IMPREZY
Dyrektor rajdu Bartłomiej Parafiniuk
Próby sprawności Grzegorz Piechowicz, Patryk Piechowicz
Komisja obliczeń Michał Parafiniuk
Biuro rajdu Monika Krysa
Weryfikacja trasy Michał Parafiniuk
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Impreza przebiega po ogólnodostępnych drogach i ulicach i z tego powodu uczestników
obowiązują wszystkie przepisy związane z ruchem drogowym. Organizator nie przyjmuje
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników, jak i osoby trzecie w trakcie
trwania imprezy oraz zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Organizator zastrzega
sobie prawo do właściwej interpretacji i uzupełnień niniejszego regulaminu. Zgłoszenie
uczestnika do niniejszej imprezy oznacza akceptację wszystkich punktów tego regulaminu.
Przystąpienie uczestnika do imprezy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
jego danych osobowych związanych z organizacją ww. imprezy oraz zgodą na publikowanie
wyników, zdjęć i filmów z imprezy na stronach internetowych Organizatora. Uczestnik ma
pełne prawo do wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz może wystąpić
z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Żądanie zaprzestania
przetwarzania danych osobowych lub ich usuniecie, jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału
w imprezie. Uczestnik przystępując do imprezy oświadcza, iż zapoznał się z treścią klauzuli
informacyjnej (RODO) o przetwarzaniu danych osobowych
Dyrektor Rajdu Bartłomiej Parafiniuk

