
Automobilklub Bialskopodlaski

Podlaska Jesień2015
11  październik  2015

IV runda
Turystyczno- Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego

1. Organizator

Automobilklub Bialskopodlaski
Al. Jana Pawła II nr 7, 21-500 Biała Podlaska,

adres do korespondencji Al. Jana III Sobieskiego 22, 21-500 Biała Podlaska,
strona www :www.akbiala.pl,
e-mail: kontakt@akbiala.pl,

tel. 83 342 42 54

Szczegółowych informacji udziela Bartłomiej Parafiniuk – 503 358 719

2. Data, odbiór administracyjny

Podlaska Jesień odbędzie 11 października 2015,  godzina 10:00 Wisznice

3. Regulamin, uczestnicy
Rajd  będzie  przeprowadzony  według  Regulaminu  Turystyczno  Nawigacyjnych

Mistrzostw  okręgu  Lubelskiego  na  sezon  2015  uzupełniony  niniejszym  Regulaminem
Uzupełniającym. 
Rajdy są imprezą otwartą dla wszystkich chętnych.

Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna,  miejsca I, II, III

- najlepszy kierowca,
- najlepszy pilot, 

Klasyfikacja dodatkowa, miejsca I, II, III

- najlepszy kierowca - KOBIETA, dotyczy uczestników klasyfikacji generalnej
- najlepszy pilot - KOBIETA, dotyczy uczestników klasyfikacji generalnej

4. Uczestnictwo
W rajdzie mogą brać załogi w składzie kierowca i pilot. Pozostałe osoby znajdujące

się  w pojeździe  są  osobami  towarzyszącymi  i  nie  biorą  czynnego  udziału w rywalizacji.



Załoga musi  posiadać sprawny technicznie samochód,  ubezpieczenie OC, kierowca prawo
jazdy. Organizatorzy dostarczają wszystkie niezbędne materiały przed startem. 

5. Zgłoszenia 
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez podanie imienia i nazwiska kierowcy i pilota

oraz liczby osób towarzyszących (pobrać ze strony www.akbiala.pl).  Do zgłoszenia należy
dołączyć  kopię  dowodu  opłacenia  należności.  Należność  należy  wpłacać  na  konto
Automobilklubu Bialskopodlaskiego bank PKO BP o/Biała Podl. konto  85 1240 2177 1111

0010  3930  5977 lub  gotówką  podczas  odbioru  administracyjnego.  W przypadku  wysłania
zgłoszenia pocztą elektroniczną (kontakt@akbiala.pl) oryginał zgłoszenia i dowodu wpłaty
należy dostarczyć podczas odbioru administracyjnego. 

Maksymalna ilość uczestników 40 załóg,  za zgodą organizatora istnieje możliwość
zwiększenia liczby załóg, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela Bartłomiej Parafiniuk pod nr tel. 503     358     719

Wpisowe składa się z opłaty startowej w wysokości:

– 50 zł od załogi (płatne przelewem na konto )
w wyjątkowych sytuacjach podczas odbioru administracyjnego po telefonicznym uzgodnieniu
z organizatorem Piotr Lamet 514 602 821)

–  Posiłek na mecie 20 zł/osoba - osoby zgłaszające załogę.  
– Ilość posiłków dla danej załogi należy zgłosić do organizatora do dnia 09 października 2015
informacji udziela Piotr Lamet 514 602 821

6. Program rajdu

Niedziela 11 październik
10:00-10:30 odbiór, administracyjny,  Wisznice ul. Rynek 35 U.G. Wisznice
10:30 -11:00  odprawa                                              
11:00 test BRD
11:20 start        
16:00 meta
17:00 zakończenie rajdu, rozdanie nagród,  w Kodniu - centrum 
W trakcie rajdu przewidziany jest gorący posiłek dla uczestników.    

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia drobnych korekt czasowych w
powyższym komunikacie, zawodnicy zostaną o tym poinformowani komunikatem.

8. Władze rajdów

Dyrektor rajdu Bartłomiej Parafiniuk
Autor trasy Bartłomiej Parafiniuk
Kierownik prób sprawnościowych Piotr Lament
Przewodniczący komisji obliczeń Michał Parafiniuk
Weryfikator trasy Zbigniew Domański

9. Jury
Bartłomiej Parafiniuk  – Dyrektor rajdu



Bogumił Lubański  - przedstawiciel organizatora
wylosowany przedstawiciel zawodników
10. Postanowienia końcowe

Zaleca się zaopatrzenie załóg w podstawowe przepisy ruchu drogowego,  pierwszej
pomocy.

Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w
stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty w stosunku do osób
trzecich ich mienia przez cały czas trwania imprezy. Przez podpisanie zgłoszenia załoga i jej
osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu TNMOL i
niniejszego regulaminu uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż i
porządkowych podczas trwania rajdu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania
dodatkowych komunikatów i zarządzeń.
                                                                                               

                                                                                                    
                                                                                                      Dyrektor rajdu
                                                                                                    Bartłomiej Parafiniuk


