
 

REGULAMIN
Rodzinnego Rajdu Samochodowego

„AGROBIZNES-u”
Człuchów, 10.06.2018 r.

1. ORGANIZATOREM Rajdu jest Zespół Szkół Agrobiznesu w 
Człuchowie.

2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
a) Komandor Rajdu – Piotr Fiuk,
b) Sekretarz Rajdu – Bogusława Wójcik,
c) Główny sędzia Rajdu – Wiesław Fiuk

3. CZAS I MIEJSCE:
a) 10 czerwca 2018 r. niedziela, godzina 9.00,
b) Miejsce startu Rajdu – Człuchów ul. Parkowa 2.
c) Konkurencje sprawnościowe - plac manewrowy OSK Wiesław Fiuk ,
d) Podsumowanie Rajdu i ogłoszenie wyników – ZSA Człuchów.

4. CELEM RAJDU JEST:



a) Popularyzacja rodzinnej turystyki samochodowej,
b) Podnoszenie kultury i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) Podnoszenie znajomości przepisów ruchu drogowego,
d) Propagowanie walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu 

człuchowskiego,
e) Czynne spędzanie wolnego czasu z rodziną,
f) Integracja międzyludzka,
g) Integracja rodziców ze środowiskiem szkolnym,
h) Przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej 

ofiarom wypadków drogowych.
5. UCZESTNICTWO:

a) W Rajdzie biorą udział załogi samochodów osobowych w składzie 
min. 2 osoby,

b) Skład osobowy załogi to Uczeń ZSA w Człuchowie oraz członek Jego 
rodziny – mama, tata, opiekun prawny, siostra, brat - dorośli, itp.,

c)  Warunkiem startu w Rajdzie jest zapoznanie się załogi z 
REGULAMINEM Rajdu i jego akceptacja przez własnoręczne 
złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej,

d) Uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 20 PLN w sekretariacie 
szkoły, która w całości będzie wykorzystana na organizację Rajdu,

e)  oraz posiadanie przez kierowcę:
- ważnego ubezpieczenia OC pojazdu,
- ważnego, aktualnego przeglądu technicznego samochodu,
- ważne prawo jazdy kat. B,
- zgody właściciela na użytkowanie pojazdu,
- zdolności do prowadzenia pojazdu zgodnie z przepisami ruchu 
drogowego (zakaz prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub 
innych środków działających podobnie zakazanych przez przepisy 
ruchu drogowego).

       ! ZAŁOGA BIERZE UDZIAŁ W RAJDZIE NA WŁASNĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ! 

             Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie  
trwania rajdu w stosunku do uczestników  oraz osób trzecich!



6. ZGŁOSZENIE załóg należy dokonywać bezpośrednio w sekretariacie 
ZSA w Człuchowie.
ILOŚĆ ZAŁÓG OGRANICZONA!

7. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA RAJDU
Rajd składa się z trzech zadań:

I. Rozwiązanie testu z przepisów ruchu drogowego z bazy pytań na 
egzamin państwowy kat B. na komputerze.

II. Przejazd trasą wyznaczoną przez Organizatora – opis trasy zostanie 
startującym załogom przekazany w dniu Rajdu. W czasie przejazdu 
należy wykonać 10 zadań w wyznaczonych miejscach trasy.

III. Wykonanie zadań na placu manewrowym – opis zadań zostanie 
przedstawiony przed wykonaniem tego zadania po przyjeździe na 
plac manewrowy.

8. HARMONOGRAM:
1. 8.45 do9.00 - przyjazd załóg do ZSA w Człuchowie,
2. 9.00 – powitanie uczestników Rajdu przez p. Dyrektor  mgr inż. 

Sylwię Rekowską i uroczyste otwarcie Rajdu,
3. 9.15 – 10.15 – rozwiązywanie testu na prawo jazdy kat. B w Sali 

komputerowej Zespołu Szkół Agrobiznesu,
4. Od godz. 10.00 – start pierwszych załóg na trasę Rajdu. Pierwsza 

załoga, która rozwiąże test otrzyma 1 numer startowy i tak kolejne. 
Kolejne załogi będą startowały w odstępie co 2 minuty. Meta Rajdu na
placu manewrowym OSK Wiesław Fiuk,

5. Po przyjeździe na plac manewrowy załoga przystąpi do wykonania 
zadań na placu,

6. Od 14.00 do 15.00 – „Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych” – 
wykład i pokaz prowadzony przez wyspecjalizowanych ratowników,

7. 15.00 – Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, upominków oraz 
podsumowanie Rajdu.

9. PUNKTACJA:
a) Za każdą prawidłową odpowiedź ze znajomości Kodeksu Drogowego 

załoga otrzymuje 1 punkt,
b) Za wykonanie zadań w punktach kontrolnych załoga może uzyskać od 

0 do 10 punktów – na każdym punkcie kontrolnym,
c) Załoga, która uzyska najlepszy czas wykonania zadania na placu 

manewrowym, otrzyma ilość punktów równą ilości startujących w 



Rajdzie załóg. Za kolejne miejsca załogi otrzymują odpowiednio o 
jeden punkt mniej.

10.KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
a) O końcowej klasyfikacji decyduje suma zdobytych punktów z 

poszczególnych zadań Rajdu,
b) Jeżeli załogi zdobędą jednakową ilość punktów o kolejności decyduje 

lepszy wynik uzyskany ze znajomości Kodeksu Drogowego; jeżeli i to
nie rozstrzygnie to o kolejności decyduje lepszy wynik z placu 
manewrowego.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) Wszelkie protesty należy składać w ciągu 10 minut po zakończeniu 

kolejnego etapu Rajdu,
b) Ostateczna interpretacja regulaminu i wyników należy do 

Organizatora,
c) Jeżeli dojdzie do zaistnienia nieszczęśliwego wypadku na trasie w 

czasie trwania Rajdu, każda załoga jest zobowiązana nieść pomoc jego
ofiarom,

d) Załoga może zostać wykluczona z Rajdu za nieprzestrzeganie jego 
regulaminu, niebezpieczną jazdę jak również za niewłaściwe 
zachowanie wobec innych uczestników, organizatorów oraz sędziów.

12. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
a) Zwycięska załoga zdobędzie puchar Dyrektora szkoły,
b) Załogi, które uplasują się na 2 i 3 miejscu otrzymają pamiątkowe 

puchary,
c) Wszystkie uczestniczące w Rajdzie załogi otrzymają pamiątkowe 

dyplomy uczestnictwa.

      


