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30 maja 2009 r.



1. Organizator rajdu.
Stowarzyszenie Inżynierów Techników i Mechaników Polskich. Koło Terenowe w Chojnowie.

2. Cel rajdu.
• Wyłonienie Mistrza oraz I i II Wicemistrza II Samochodowego Rajdu SIMP Chojnów 2009.

• Propagowanie działalności  Koła Terenowego SIMP Chojnów w regionie.

• Sprawdzenie kwalifikacji sprawnościowych, ogólnej wiedzy technicznej oraz wiedzy o historii i 

działalności SIMP.

• Propagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych.

• Integracja Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

• Popularyzacja motorowej turystyki krajoznawczej.

• Tworzenie warunków do czynnej rekreacji i wypoczynku.

3. Kierownictwo Rajdu.
Komandor Rajdu, Przewodniczący Zespołu Sędziowskiego: Zbigniew Metanowski (tel. 509656268)

Wicekomandor Rajdu, Członek Zespołu sędziowskiego: Piotr Kiwacz (tel. 512119238)

Wicekomandor Rajdu, Członek Zespołu Sędziowskiego: Michał Berezowski (tel. 510052437)

4. Trasa Rajdu.
Trasa rajdu wyznaczona została drogami miasta i  gminy Chojnów oraz drogami gmin sąsiadujących. 

Długość trasy rajdu wynosi około 70 km. Większość dróg posiada nawierzchnię asfaltową. Występują 

również odcinki dróg gruntowych, szutrowych oraz odcinki o nawierzchni z kostki brukowej.

W dniu 30 maja 2009 r. uczestnicy rajdu otrzymają mapę, na której zaznaczona będzie trasa przejazdu 

oraz zadania do wykonania.

5. Termin, miejsce oraz program imprezy. 
Rajd odbędzie się w dniu 30 maja 2009 r.

Start: parking przed Urzędem Gminy w Chojnowie, ul. Fabryczna 1.

Meta: Hubertówka - leśniczówka w miejscowości Biała.

6. Harmonogram imprezy.

04.05.2009 r. Oficjalne ogłoszenie II Samochodowego Rajdu SIMP Chojnów 2009.

Otwarcie listy zgłoszeń. Regulamin Rajdu oraz druki zgłoszenia uczestników są 

dostępne również na stronie: www.simp.chojnow.pl



15.05.2009 r. Zamknięcie listy zgłoszeń.

30.05.2009 r. Rozstrzygnięcie II Samochodowego Rajdu SIMP Chojnów 2009.

Rajd złożony będzie z II etapów:

I ETAP (sprawnościowy)

1200 Sprawdzenie obecności uczestników.

1215-1245 Losowanie  numerów  startowych,  przegląd  wyposażenia  samochodów,  oznakowanie 

samochodów,  rozdanie  koszulek  i  czapek  rajdowych.  Przypomnienie  głównych  zasad 

rajdu. 

1245-1330 Test sprawnościowy na placu manewrowym. Wyjazd na trasę Rajdu.

II ETAP

Zaliczeniem  etapu  jest  pokonanie  trasy  w  określony  sposób  i  wykonanie  zadań 

zlokalizowanych na trasie według listy zadań oraz mapy z trasą przejazdu, którą uczestnicy 

otrzymają przed wyjazdem na trasę. Zakończeniem etapu jest przyjazd na metę Rajdu w 

określonym czasie. Za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zadania naliczane będą 

punkty karne. Za spóźnienie lub zbyt wczesny przyjazd na metę Rajdu, naliczane będą 

punkty karne wg Zestawu Kar Regulaminowych (załącznik nr 2).

1630-1730 Przyjazd uczestników na metę Rajdu.

IMPREZA INTEGRACYJNA

Po zakończeniu Rajdu w trakcie imprezy integracyjnej nastąpi ogłoszenie wyników Rajdu oraz 

wręczenie uczestnikom pucharów, nagród i dyplomów okolicznościowych.

W ramach biesiady przy grillu, ognisku i dźwiękach muzyki organizatorzy zapewniają:

• pieczone prosię w warzywach,

• potrawy z grilla (ogniska): karkówka, kiełbaski, kaszanka, skrzydełka,

• stół wiejski,

• przekąski, sałatki,

• ciasta,

• napoje zimne bezalkoholowe,

• piwo (w ilości 2 l na uczestnika biesiady).



7. Zadania uczestników.
Ekipa w punkcie startowym Rajdu otrzymuje zestaw rajdowy, zawierający m.in. listę zadań, mapę, kartę 

rajdu, w której załoga odnotowuje wyniki zadań. Karta rajdu stanowi podstawę oceny załogi przez Zespół 

Sędziowski.  Punktacja  i  szczegółowe  objaśnienia  dotyczące  realizacji  poszczególnych  zadań  zostaną 

określone na liście zadań, która zostanie wydana uczestnikom na początku Rajdu. 

W Rajdzie  za  niewykonanie  lub  nieprawidłowe  wykonanie  zadań  przydzielane  będą  punkty  karne. 

Załoga, która otrzyma najmniejszą ilość punktów karnych wygrywa Rajd.

8. Hierarchia punktacji.
• W pierwszej kolejności będzie brane pod uwagę wykonanie wszystkich zadań określonych na 

trasie przejazdu oraz placu manewrowym.

• W drugiej kolejności będzie brana pod uwagę najmniejsza ilość kilometrów na pokonanie trasy, 

pod warunkiem wykonania wszystkich zaplanowanych zadań.

9. Nagrody.
Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody:

• Za zajęcie I miejsca w Rajdzie - puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa dla obu członków ekipy.

• Za zajęcie II miejsca w Rajdzie - puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa dla obu członków ekipy.

• Za zajęcie III miejsca w Rajdzie - puchar, dyplom oraz nagroda rzeczowa dla obu członków ekipy.

• Pozostałe załogi – dyplom uczestnictwa w II Samochodowym Rajdzie SIMP Chojnów 2009.

10. Zawodnicy – Załogi.
• Podstawową Załogę Rajdu  stanowi kierowca i pilot w pojeździe samochodowym. Ekipa może 

zostać poszerzona o dwóch członków  pomocniczych, których należy ująć w karcie zgłoszenia 

uczestników. 

• Załoga  obowiązana  jest  stawić  się  w dniu  rajdu  o  godzinie  1150  w miejscu  określonym jako 

START Rajdu.

• Kierowca jest  zobowiązany posiadać przy sobie  i  okazać na  wniosek Zespołu Sędziowskiego 

stosowne  dokumenty  wymagane  do  poruszania  się  pojazdem  samochodowym  po  drodze 

publicznej. 

• Pojazdy  muszą  posiadać  ważne  badania  techniczne,  niezbędne  wyposażenie  dodatkowe  oraz 

ubezpieczenie OC. 

• W czasie trwania II  Samochodowego Rajdu SIMP Chojnów 2009  obowiązuje całkowity zakaz 

spożywania  alkoholu  przez  kierowcę  załogi,  a  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do 

przeprowadzenia  badania  uczestników  urządzeniem  kontrolno-pomiarowym  w  przypadkach 

uzasadnionych. 



• Przejazd wyznaczoną trasą Rajdu odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. 

• Uczestnicy rajdu są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń i wskazówek zawartych w 

Regulaminie Rajdu. 

• Zabrania  się  kontaktowania  pomiędzy  uczestnikami  rajdu  w  celu  ustalania  trasy  przejazdu, 

rozwiązania poszczególnych zadań. 

• Dopuszcza się współdziałanie oraz wzajemną pomoc między załogami wyłącznie w sytuacjach 

kryzysowych (awaria samochodu, kolizja drogowa itp.).

• Załoga  zobowiązuje  się:  wypełnić  kartę  rajdu,  nakleić  na  pojeździe  numery  startowe  według 

wytycznych organizatora. 

• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, co potwierdzają w zgłoszeniu, a 

organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie jego trwania w stosunku 

do uczestników rajdu oraz osób trzecich. 

• Podpisując zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie uznaje się, że załoga zapoznała się z regulaminem 

rajdu i zobowiązuje się go przestrzegać jak również stosować się do przepisów ruchu drogowego.

• Od startujących wymaga się szczególnego poszanowania przyrody oraz kultury osobistej.

11. Warunki uczestnictwa.
W rajdzie mogą wziąć udział ekipy, które zostały zgłoszone u organizatora w terminie określonym 

w regulaminie na karcie zgłoszenia stanowiącej Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Zgłoszenia przyjmowane będą drogą: 

• e-mail: rajd@simp-ekspert.pl

• fax: 076 866 09 06

• osobiście: sekretariat firmy „BHPE” w Chojnowie, ul. Fabryczna 1 w godz. 730-1530

• osobiście: siedziba KT SIMP Chojnów, ul. Wojska Polskiego 16 (budynek Powiatowego Zespołu 

Szkół im. prof. H. Mierzejewskiego) w dniach: 11 i 12.05.2009 r. w godz. 1800-1900

12. Wpisowe i opłaty.

Wpisowe

• Za uczestnictwo w Rajdzie pobierana jest opłata w wysokości 30 zł/osobę.

Opłata powinna być uiszczona w terminie do 15.05.2009 r.:

• osobiście: sekretariat firmy „BHPE” w Chojnowie, ul. Fabryczna 1  w godz. 730-1530 lub w 

siedzibie KT SIMP Chojnów, ul. Wojska Polskiego w dniach: 11 i 12.05.2009 r. w godz. 1800-1900

• konto: Koło Terenowe SIMP w Chojnowie, nr rach.: 40 8644 0000 0013 2815 2000 0010, w tytule 

należy podać hasło: „Rajd SIMP 2009” oraz nazwisko członka załogi.



Inne koszty związane z udziałem w rajdzie

• Ekipy  przyjezdne  we  własnym zakresie  zapewniają  sobie  powrót  lub  nocleg  oraz  pokrywają 

koszty z tym związane.

• Organizator  rajdu  zapewnia  pomoc  w rezerwacji  miejsc  noclegowych  tylko  dla  uczestników, 

którzy do dnia 15.05.2009 r. zgłoszą swoje uczestnictwo w Rajdzie i wyrażą taką potrzebę.

• Istnieje możliwość nieodpłatnego rozbicia własnego namiotu (dla zabezpieczenia sobie noclegu) 

na terenach rekreacyjnych „Hubertówka” w Białej. 

• Uczestnicy  Rajdu  są  zobowiązani  również  do  samodzielnego  ponoszenia  innych  kosztów 

związanych  z  udziałem  w  rajdzie,  w  szczególności  kosztów  zakupu  paliwa,  niezbędną  do 

pokonania trasy rajdu. 

13. Kwalifikacje załogi. 
• Wiedza z zakresu historii i działalności SIMP

• Wiedza z zakresu przepisów o ruchu drogowym

• Wiedza ogólna

• Wiedza o mieście oraz gminie Chojnów

• Umiejętność czytania map drogowych

• Dobra orientacja w terenie

• Ogólna wiedza techniczna, mechaniczna.

14. Postanowienia końcowe. 
• Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatorów Rajdu.

• W sytuacjach spornych decyzję co do ich rozstrzygnięcia podejmują Organizatorzy Rajdu.

• Nad prawidłowością klasyfikacji zespołów uczestniczących w rajdzie czuwają Organizatorzy.

• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnego  dokonania  uzupełnień  niniejszego 

Regulaminu poprzez wydawanie aneksów stanowiących jego integralną część, które publikowane 

będą wyłącznie na stronie www.simp.chojnow.pl

• Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu zawiera zestaw kar regulaminowych.

Chojnów, dnia 04.05.2009r. 

Komandor Rajdu: Zbigniew Metanowski 

Wicekomandor Rajdu: Piotr Kiwacz 

Wicekomandor Rajdu: Michał Berezowski



Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW RAJDU

RAJD

Imię i nazwisko uczestnika Rozmiar koszulki
(S, M, L, XL, XXL)

Kierowca:

Pilot:

Osoby towarzyszące 
(opcjonalnie):

Koszt uczestnictwa
Imię i nazwisko uczestnika Koszt  za osobę

Kierowca: 30 zł

Pilot: 30 zł

Osoba towarzysząca: 30 zł

Osoba towarzysząca: 30 zł

RAZEM DO ZAPŁATY:

Podpisując zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie oświadczam, że:
- załoga zapoznała się z regulaminem rajdu i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nim postanowień,
- załoga będzie stosować się do przepisów ruchu drogowego ujętych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Oświadczam, że członkowie załogi nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów Rajdu za ewentualne szkody materialne.

      ................................................................
(podpis zgłaszającego – kierowca ekipy)



Załącznik 2

ZESTAW KAR REGULAMINOWYCH

1. Nieobecność na starcie lub spóźnienie powyżej 30 minut Niedopuszczenie do startu

2. Samochód nie spełniający wymogów regulaminu Niedopuszczenie do startu

3. Brak wpisów w karcie rajdu Wykluczenie

4. Za zgubienie (utratę) karty rajdu Wykluczenie

5. Niesportowe zachowanie Wykluczenie

6. Za każdą minutę wcześniejszego wjazdu na metę 10 pkt

7. Za każda minutę późniejszego wjazdu na metę 5 pkt

8. Stwierdzenie prowadzenia samochodu w czasie trwania zawodów przez 
pilota. Wykluczenie


