IX Rajd Motocykli Zabytkowych
w ramach IV rundy MPPZM
12/15-lipca-2018 Soczewka k/Płocka

REGULAMIN
IX Rajdu Motocykli Zabytkowych
12/15 lipca 2018 Soczewka

1. ORGANIZATOR
Towarzystwo Motocykli Dawnych „Weteran Płock”
z siedzibą w Płocku,
ul. Generała Maczka 1 09-410 Płock, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000388759,
2. WSPÓŁORGANIZATORZY





Polski Związek Motorowy
Urząd Miasta Płocka
Miasto Gostynin
Miasto Gąbin

3. GŁÓWNYM SPONSOREM RAJDU JEST POLSKI
KONCERN NAFTOWY ORLEN
4. CEL IMPREZY
 Wyłonienie zwycięzców Rajdu w poszczególnych klasach wiekowych motocykli:
• pre -1945,
• post -1945,
• post -1960,
• post -1970,
• OPEN (wyniki nie brane pod uwagę do ogólnej klasyfikacji PZM)
 Zaprezentowanie uczestnikom pięknych i wartych odwiedzenia miejsc przez które
będzie przebiegać trasa Rajdu czyli Płock oraz powiatu płockiego

 Promowanie turystyki motocyklowej i zapoznanie uczestników z malowniczym

krajobrazem Zalewu Wiślanego,
turystycznych Nadleśnictwa Płock

Pojezierza

Gostynińskiego

oraz

walorów

5. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikami Rajdu mogą być kierowcy i piloci motocykli, o wysokim stopniu
oryginalności, wyprodukowanych do 31.12.1987r., zachowanych i utrzymanych
w warunkach historycznie właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji,
która go konserwuje ze względu na wartość techniczną i historyczną, a nie jako środek
codziennego transportu, przy czym pasażerowie/piloci są osobami towarzyszącymi i ich
udział podczas Rajdu nie wpływa na końcową punktację.
2. Kategoria „OPEN” - Uczestnikami Rajdu mogą być kierowcy i piloci motocykli,
wyprodukowanych do 31.12.1990 r., oraz motocykle Ural, Dniepr, Royal Enfield bez
ograniczeń wiekowych.
6. KATEGORIE STARTOWE
• pre -1945,
• post -1945,
• post -1960,
• post -1970,
• OPEN (wyniki nie brane pod uwagę do ogólnej klasyfikacji PZM)
7. ZGŁOSZENIA
•

Udział w Rajdzie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 10 dni przed
rozpoczęciem imprezy. Osobom zgłaszającym się w późniejszym terminie
Organizator może nie być w stanie zapewnić zakwaterowania oraz wyżywienia.

Link do zgłoszeń on-line https://zgloszenia.pzm.pl/pz/2018/MPPZM/runda4/
•

Organizator ma prawo odmówić zawodnikowi uczestnictwa w imprezie bez podania
przyczyn.

8. WPISOWE
Zgłaszający swój udział w Rajdzie są zobowiązani do wpłacenia na rzecz Organizatora
wpisowego w ustalonej kwocie w dniu przyjazdu na Rajd tj. 12 lipca 2018 r. (czwartek od
godz. 11/00).
1. Kierowca – 120zł
2. Pasażer/pilot/osoba towarzysząca – 80 zł
3. Dziecko do 12 lat – gratis
W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują;

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

znaczek z logo Rajdu,
prezent/niespodzianka z logo Rajdu
identyfikator
pełną dokumentację rajdu (w dniu startu 13/14 lipca 2018),
2 x obiad w trakcie Rajdu
dodatkowe dwa posiłki podczas Rajdu
serwis dla pechowców,
nagrody dla zwycięzców,
obsługę DJ i dobrą zabawę (piątek/sobota),
miłą i przyjazną atmosferę,
miejsce w „parku maszyn”, strzeżonym w godzinach wieczornych/nocnych przez
licencjonowaną ochronę
poczęstunek na „wieczorze komandorskim”

9. ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE
- Baza Rajdu
„Ośrodek Szkoleniowo – wypoczynkowy PTSM Mazowsze”
09-506 Soczewka
Mapa dojazdu;
https://www.google.com/maps/place/09-505+Soczewka/@52.5482574,19.4985895,12z/data=!4m5!
3m4!1s0x471c7be15f35ab31:0xa4784f664650492!8m2!3d52.5482592!4d19.5686274

Do dyspozycji uczestników Rajdu udostępnione zostaną:
• Pensjonat - pokoje 2/3/4/5 osobowe z łazienką – płatne dodatkowo 25 zł/osoba
• miejsca do rozstawienia namiotów (bardzo mała ilość ze względów ekologicznych)
O zakwaterowaniu Uczestników decyduje pierwszeństwo dokonanej rezerwacji.
Rezerwacji miejsc noclegowych należy dokonywać pod;
1. Telefon stacjonarny
24 264 55 04 (tylko w dni robocze, w godzinach 10.00 - 16.00 )
2. Telefon komórkowy
+48 694 489 829 (telefon do Pani Kierownik - mówiła że można dzwonić do niej
bezpośrednio)
3. poczta e-mail
mazowsze-soczewka@wp.pl
W trakcie dokonywania rezerwacji proszę się powołać na: "Rajd motocykli zabytkowych w
terminie 12-15 lipca"

Posiłki
•
•
•
•

Śniadanie „szwedzki stół” – płatne dodatkowo
Wieczór komandorski (sobota od godz. 20.00) – ( w cenie wpisowego)
Do dyspozycji gości bar/restauracja – płatne dodatkowo
Dodatkowo do dyspozycji uczestników Rajdu bogate menu restauracji wraz z barem.
Wybrane napoje b/z % oraz napoje % w bardzo przystępnych cenach

Zamawianie posiłków w dniu rejestracji w recepcji Ośrodka.
10. PRZEBIEG IMPREZY
Trasa Rajdu składa się z 2 dwóch odcinków o długości ok. 125 km i 60km, podzielonych na
etapy zakończone punktami kontroli czasu (PKC), oznaczonymi tablicami zgodnie z
regulaminem FIVA w kolorze żółtym, ustawionymi w odległości 25 m przed PKC. Na trasach
zaplanowano co najmniej 3 próby sprawności kierowania pojazdem oraz próbę OTJ, których
opis i szczegółowa punktacja, zostanie przedstawiona Uczestnikom do wglądu przed startem
oraz dodatkowo przed przystąpieniem do każdej próby sprawnościowej. Planowany jest
również „Konkurs elegancji” proszę o przygotowanie odpowiednich strojów.
Na trasie znajdują się punkty kontroli przejazdu (PKP). W miejscach tych Organizator może
wprowadzić inne dodatkowe zadania.
1) Zadania testowe jednokrotnego wyboru w liczbie do 5 z prawa o ruchu drogowym,

wybrane z oficjalnego na dany rok zbioru pytań obowiązujących na egzaminie na
prawo jazdy kategorii A.
2) Zadania testowe jednokrotnego wyboru w liczbie do 5 z historii motoryzacji,

przygotowywane na podstawie literatury fachowej. Organizator zobligowany jest do
przedstawienia materiałów źródłowych, z których zostały przygotowane pytania.
11. UWAGI DODATKOWE
 PKC, PKP i meta są czynne przez 30 minut po regulaminowym czasie przejazdu

ostatniego Uczestnika imprezy.
 Kolejność wykonywania prób i zadań odbywa się wg. kolejności wjazdu na PKP.
 Uczestnik zobowiązany jest do przejechania trasy wg. otrzymanego od Organizatora
Itinerera oraz zaliczenia wszystkich prób i zadań w kolejności wymienionej w karcie
drogowej.
 Kierowca zgłoszony do udziału w Rajdzie na danym motocyklu nie może być
w trakcie Rajdu zastępowany przez inną osobą – taka sytuacja skutkuje
dyskwalifikacją Uczestnika.
12. KLASYFIKACJA W RAJDZIE
W klasyfikacji indywidualnej zwycięża Uczestnik kierowca, który uzyskał najmniejszą ilość

punktów karnych. W przypadku równej ilości punktów, decyduje wcześniejsza data produkcji
pojazdu.
13. NAGRODY
Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z klas oraz kategorii OPEN, opisanych w pkt. 4-5
regulaminu Uczestnicy otrzymują pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
(w miarę środków posiadanych przez Organizatora).
14. WYJAŚNIENIA I UWAGI
Wyniki wszystkich prób muszą być na bieżąco nanoszone na karty drogowe zawodników.
15. JURY IMPREZY
 Skład Jury zostanie ustalony w dniu 12.07.2018 r. podczas odprawy przed Rajdem.
 Organizator ma prawo powołać Komisję Techniczną do sprawdzenia zgodności

rzeczywistego stanu oryginalności motocykla.

16. WYRÓŻNIENIA
Organizator wyróżni dodatkowo:
• najstarszy motocykl
• najstarszego Uczestnika Rajdu (kierowcę)
• najmłodszego Uczestnika Rajdu (kierowcę)
• najładniejszy motocykl
• najlepiej sklasyfikowaną „Amazonkę” Uczestnika Rajdu
• największego pechowca Rajdu
• kierowcę, który pokonał najdłuższą trasę na kołach – jazda motocyklem (dojazd na
Rajd)
• mistrz jazdy sprawnościowej
17. POSTANOWIENIA OGÓLNE
• Uczestnik imprezy może startować w Rajdzie wyłącznie na pojeździe dopuszczonym
do ruchu drogowego – weryfikacja nastąpi podczas rejestracji.
• Uczestnik jest zobowiązany posiadać ważne ubezpieczenie pojazdu w zakresie
odpowiedzialności cywilnej (OC) – weryfikacja nastąpi podczas rejestracji.
• Uczestnik Rajdu zobowiązany jest do przestrzegania Przepisów Ruchu Drogowego.
• Uczestnik Rajdu powinien posiadać ważne upoważnienie do kierowania pojazdem
wymagane obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.

•

Pisma, instrukcje i komunikaty Organizatora imprezy - wręczone Uczestnikom przed
startem, kolejnymi odcinkami lub zadaniami - stanowią nieodłączną część niniejszego
Regulaminu.
• Zgłoszenie udziału w imprezie jest równoznaczne z podporządkowaniem się
przepisom niniejszego Regulaminu.
• Interpretacja Regulaminu należy do Jury Rajdu, w którym Przewodniczący Jury ma
decydujący głos.
• Najpóźniej w czasie odprawy poprzedzającej Rajd Organizator poinformuje
Uczestników gdzie i kiedy zostaną ogłoszone wyniki Rajdu.
• Organizator Rajdu zapewnia Park Maszyn czynny od godz. 15.00 (czwartek)
12.07.2018 do godz. 11.00 w niedzielę 15.07.2018.
• Organizator Rajdu zapewnia odpowiednio wydzielone miejsce do ewentualnej
naprawy uszkodzonego motocykla (Organizator nie zapewnia przy tym narzędzi)
czynny od godz. 15.00 (czwartek)12.07.2018 do godz. 11.00 w niedzielę 15.07.2018.
• Organizator ubezpiecza imprezę w zakresie ogólnej odpowiedzialności cywilnej.
• Uczestnicy Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za swój udział w Rajdzie oraz
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, w tym w szczególności
wobec innych Uczestników Rajdu, Organizatora, podmiotu prowadzącego
ośrodek stanowiący Bazę Rajdu, a także wobec innych uczestników ruchu
drogowego.

