
REGULAMIN 

Otwarcie sezonu pojazdów zabytkowych –  

W pogoni za Tarpanem 
                          Tor Poznań - Szreniawa 23.05.2021 r. 

 

Organizator:   

Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań, www.aw.poznan.pl,  

przy współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,  

ul. Dworcowa 5, 62-052 Komorniki, www.muzeum-szreniawa.pl   

Data, start, meta: 

Data imprezy: 23.05.2021 

Rejestracja: niedziela 23.05.2021, godz. 9:00-10:00 Przeźmierowo, Tor Poznań 

Start: niedziela 23.05.2021, godz. 12:00 Przeźmierowo, Tor Poznań 

Meta: niedziela 23.05.2021, godz. ok.12:30 Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-

Spożywczego w Szreniawie 

Koniec imprezy: niedziela 23.05.2021, godz. ok. 16:30  

Cel imprezy: 

- wyłonienie zwycięskich załóg (kierowca i pilot) w klasyfikacji ogólnej 

- popularyzacja zabytkowej motoryzacji 

- podnoszenie umiejętności prowadzenia samochodu 

- propagowanie zasad bezpiecznej jazdy 

- krzewienie kultury motoryzacyjnej i poznawanie walorów turystycznych muzeum w Szreniawie  

- zintegrowanie miłośników zabytkowej motoryzacji 

- dobra zabawa i „przebudzenie” miłośników zabytkowej motoryzacji po zimowej stagnacji 

 

Władze Rajdu: 

Komandor rajdu    - Krzysztof Michalak  

 

Uczestnictwo:       

W imprezie uczestniczą pojazdy wyprodukowane do 1985 roku z ważnym badaniem technicznym i aktualną 

polisą OC. Pojazdy młodsze (wyprodukowane po 1985r.) mogą zostać dopuszczone do udziału w imprezie 

po uzgodnieniu z Organizatorem (np. model produkowany był do 1989r., ze względu na unikalność  

lub wartość kolekcjonerską). Pojazdy powinny być wyposażone zgodnie z wymogami „kodeksu drogowego” 

i być zachowane w jak najwyższym stopniu oryginalności.  

Załoga składa się z kierowcy, posiadającego ważne prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu, oraz pilota. 

W przypadku motocykli, załogę może stanowić sam kierowca lub kierowca z pasażerem/pilotem. 

Dopuszcza się dodatkowe osoby w załodze, zgodnie z dopuszczalną liczbą miejsc wpisaną do dowodu 

rejestracyjnego.  

 

Zgłoszenia i wpisowe: 

Udział w imprezie należy zgłosić do: 16.05.2021, przesyłając wypełniony formularz na adres mailowy: 

turystyka@aw.poznan.pl. Po weryfikacji karty zgłoszeniowej, organizator wysyła informację drogą mailowa o 

http://www.aw.poznan.pl/
mailto:turystyka@aw.poznan.pl


zapisaniu załogi na imprezę oraz po akceptacji, załoga zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego w kwocie podanej 

przez organizatora na konto bankowe Automobilklubu Wielkopolski: 

Santander Bank Polska SA 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394 

tytułem "W pogoni za Tarpanem + imię i nazwisko kierowcy" 

Ilości załóg biorący udział w rajdzie jest ograniczona i została określona w następujący sposób: 
Załogi samochodowe: 80 załóg 
Załogi motocyklowe: 30 załóg 
 

Wpisowe wynosi:  

- 80zł od załogi samochodowej (dwie osoby) dla osób niezrzeszonych w Automobilklubie Wielkopolski (AW)   

- 65zł od załogi samochodowej (dwie osoby) dla osób zrzeszonych w AW 

- 50zł od załogi motocyklowej (jedna osoba) dla osób niezrzeszonych w AW 

- 40zł od załogi motocyklowej (jedna osoba) dla osób zrzeszonych w AW 

- 30zł od każdej dodatkowej osoby wchodzącej w skład załogi 

Ulgowe wpisowe przysługuje tylko członkom posiadającym legitymację z aktualnie opłaconymi 

składkami (tj. na 2021 rok).  Koszt wpisowego pokrywa: wyżywienie, materiały promocyjne oraz inne 

atrakcje zapewnione przez organizatora.  

 

Próba sprawnościowa – OTJ 
W wyznaczonym w opisie trasy miejscu należy wykonać próbę pojazdem zgłoszonym przez  uczestnika  
do startu w imprezie, zgodnie z opisem dostarczonym przez sędziego i stosując się do jego uwag. Start  
– przednia oś samochodu na linii. 
 
Punktacja  

 za błędne wykonanie próby OTJ zawodnik otrzymuje – 1-200 pkt.  
 

Klasyfikacja 
OTJ wygra załoga, która będzie miała najmniej punktów karnych. W przypadku równej ilości punktów  
o miejscu decyduje rocznik pojazdu. Zawsze wygrywa starszy pojazd.  

Nagrody 

 Puchary za zajęcie miejsca 1-3 oddzielnie w klasyfikacji samochodowej (kierowca i pilot) i 
motocyklowej (kierowca) 

 Dla każdej załogi gadżet rajdowy i dyplom. 

Obowiązki uczestników 

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarnych, zgodnych z wytycznymi 
Ministerstwa Zdrowia.   

2. Załoga odpowiada za swoje dokumenty. 
3. Impreza odbywa się w normalnym ruchu drogowym. Kierowcy zobowiązani są do stosowania 

przepisów Kodeksu Drogowego, odpowiadając osobiście za ich przekroczenie. 
4. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń organizatora i osób funkcyjnych  

oraz do kulturalnego zachowania w stosunku do innych uczestników imprezy. 
 
Uwagi końcowe 

1. Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
2. Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w stosunku do załóg  

i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub pośrednio w stosunku do osób 
trzecich i ich mienia w czasie trwania rajdu. 

3. Uczestnikom zaleca się ubezpieczyć pojazd w pełnym zakresie. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i  uzupełniania niniejszego regulaminu. 


