
REGULAMIN IMPREZY MOTORYZACYJNEJ O NAZWIE: 

 

„XIV RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - ŚLADAMI REZYDENCJI ZIEMIAŃSKICH” 

 

Impreza odbędzie się dnia 25.09.2022 na terenie powiatu pleszewskiego i jarocińskiego oraz w okolicach. 

Organizatorem jest Automobilklub Ostrowski, Miasto i Gmina Pleszew, Miasto Jarocin, Gmina Dobrzyca 

oraz Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. 

Biuro imprezy czynne w dniu imprezy na Rynku w Pleszewie, od godz. 8.00 do 10.00 

Start zgłoszonych załóg do imprezy: godz. 10.00 – Rynek w Pleszewie. 

godz. 12.00 - 14.00 – Prezentacja pojazdów Jarocin. 

godz. 14.00 – 16.30 – Meta rajdu, piknik motoryzacyjny, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w parku 

przed Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. 

 

 

Władze imprezy: 

Komandor rajdu:            Michał Bargiel               tel. 602705890 

Kierownik biura:            Małgorzata Kołodziej   tel. 604447203 

 

1. W imprezie mogą brać udział pojazdy zabytkowe wyprodukowane do 1992 roku spełniające warunki 

określone w Prawie o Ruchu Drogowym. 

2. Impreza polega na przejechaniu trasy według szkicu dostarczonego przez organizatora oraz 

prawidłowym wykonaniu prób sprawnościowych. Czas przejazdu nielimitowany. Długość trasy wynosi ok. 

60 km. 

3. Uczestnikami imprezy są kierowcy i piloci pojazdów – czyli załoga. Pilot nie może prowadzić pojazdu 

podczas imprezy. Jeśli uczestnicy (załogi) z jakiegokolwiek powodu nie chcą bądź nie mogą brać udziału w 

próbach sprawnościowych, nie są do tego zobligowani przez organizatora i mogą traktować imprezę jako 

wyłącznie turystyczną. Nie wykonanie prób skutkuje jedynie brakiem punktów do klasyfikacji załóg w 

imprezie. 

4. Uczestnicy, zgłaszający się poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej: 

                                   http://www.automobilklub.ostrow-wielkopolski.pl/ 

 wpłacają wpisowe w wysokości 150 zł od załogi, auta wyprodukowane przed 1950r. są zwolnione z 

wpisowego, w ramach którego załoga otrzymuje: tablice startowe, materiały dotyczące imprezy, 

ciepły posiłek oraz nagrody przygotowane przez organizatora.  

 

Tytuł przelewu: WPŁATA NA CELE STATUTOWE KLUBU + Imię i Nazwisko kierowcy 

Wpłaty do 18 września 2022! Brak wpłaty powoduje skreślenie z listy startowej. 

NR KONTA AUTOMOBILKLUBU OSTROWSKIEGO: 

Bank Spółdzielczy w Raszkowie O/Ostrów 

43 8430 0009 0016 1743 0172 8350 

 

5. Pojemność trasy wynosi 80 załóg. 

6. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia bez podania przyczyny. 

7. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną 

odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy w 

stosunku do mienia własnego i osób trzecich. Zrzeczenie to dotyczy PZM i Organizatora. 

 

Miłej zabawy życzą organizatorzy. 

http://www.automobilklub.ostrow-wielkopolski.pl/

