
"Wielkopolanki za kółkiem" 2021 - ODPRAWA 

 Drogie Wielkopolanki, zespół kolegów z Automobilklubu Wielkopolski przygotował dla Was 

kolejną edycję rajdu "Wielkopolanki za Kółkiem". Niestety z powodu ograniczeń związanych z 

pandemią COVID-19, tegoroczna edycja została ograniczona i zredukowana tylko do elementów radu 

turystyczno-nawigacyjnego i prób SZ. 

Pamiętajmy, że spotykamy się w czasie pandemii i dlatego bardzo prosimy - przestrzegajmy zasad  

DDM (Dystans  -  Dezynfekcja   - Maseczki) .   

 

Podsumowanie i zakończenie rajdu odbędzie się w formie internetowej... 

Jak będzie przebiegała impreza. 
 

1. W internecie  opublikowana zostanie lista startowa (dostałyście również e-mailem) z 

orientacyjnymi godzinami startu załóg.   

Prosimy, przyjedźcie na  Tor Poznań zgodnie z podanymi tam godzinami.   

Na Torze Poznań, kierujecie się tablicami kierunkowymi z logo WIELKOPOLANKI, w pobliże Wieży 

Startowej (przy dużych namiotach DEPO).  

2. Tam zostaniecie skierowane na parking  i udacie się do Biura Rajdu w celu odbioru materiałów  i 

gadżetów rajdowych.   

3. Po odbiorze materiałów udajcie się na zrobienie FOTO dyplomowego. Rozglądajcie się za naszym 

fotografem i koniecznie trzymajcie numery startowe w ręku - tak byśmy mogli Was, w tych 

maseczkach rozpoznać!!! 

4. Gdy zdjęcie będzie już wykonane, nie czekajcie zbyt długo!  

 Zaprezentujcie swoje przebranie, swoje maseczki , wsiadajcie do samochodów i zapraszamy na start. 

Załogi posiadające nieparzyste numery startowe (1, 3, 5, itd.) kierują się na trasę - ZIELONĄ  

natomiast załogi z parzystymi  numerami startowymi (2, 4, 6, itd.) rozpoczną rywalizację od trasy  

CZERWONEJ. 

W otrzymanych na starcie materiałach znajdziecie TEST BRD - do wypełnienia w czasie pokonywania 

odcinka. Test oddajcie razem z Kartą Drogową po przyjeździe na  PKC (Punkt Kontroli Przejazdu). 

5. Po powrocie z pierwszej trasy i zdaniu Karty Drogowej,  macie chwilę czasu na odstresowanie się, 

poprawienie makijażu i  zapraszamy na start do drugiego odcinka. Teraz załogi z nieparzystymi 

numerami  jadą trasę CZERWONĄ, a załogi z numerami  parzystymi - trasę   ZIELONĄ. 

W trakcie oczekiwania na start, pojawią  się Ratownicy Drogowi - którzy mogą, ale nie muszą(!), zadać 

Wam dodatkowe pytania kontrolne. 

6. Po powrocie z drugiego odcinka drogowego, zapraszamy Was na 3 obowiązkowe Próby Sprawności 

Kierowania Pojazdem (SZ-1, SZ-2, SZ-3)  oraz próbę konkursową PR1 "GARAŻ".  Lokalizacja prób i 

sposób przejazdu / dojazdu  pokazane są na mapce, którą otrzymacie w pakiecie startowym. 

7. Ukończenie SZ obowiązkowych rozpoczyna Strefę Relaksu.   

W punkcie Cateringowym otrzymacie pojemniki z Posiłkiem Rajdowym - który zjecie w swoich 



samochodach lub w domu...  :-)  

8. Dla lubiących szybką jazdę - pakiet NIEOBOWIĄZKOWYCH  trzech Prób Specjalnych. 

W tym roku w innej konwencji - jedziemy zawsze cały pakiet trzech prób (tych samych co 

obowiązkowe). Jeździć można: 

 -do znudzenia, 

- do zdarcia opon, 

- do braku paliwa,  

- lub też do zamknięcia Prób . Czas ten będzie podany na tablicy sędziego SZ-1/3 

9. - Po zakończeniu Konkursów i Prób nieobowiązkowych, udajemy się (niestety) do domów. 

W Internecie  (wydarzenie FB) - tak szybko, jak będzie to możliwe, a na stronie klubowej AW, w 

poniedziałek rano, opublikowane zostaną Wyniki Nieoficjalne. 

 

10 .- Na Protesty, Zapytania o przebieg trasy (w MESSENGER lub "odpowiedz")  macie czas do 

poniedziałku 8 marca - godz. 16-tej,  kiedy to wyniki nieoficjalne zostaną zastąpione wynikami 

OFICJALNYMI.   

Ze zwyciężczyniami - organizatorzy skontaktują się indywidualnie w celu ustalenia terminu i sposobu 

odbioru nagród, trofeów. 

Trochę o sponsorach. 

 
Rajd   "WIELKOPOLANKI ZA KÓŁKIEM"  współfinansowany jest ze środków Powiatu Poznańskiego  

Dziękujemy:-) 

Dziękujemy zaprzyjaźnionym firmom motoryzacyjnym  

 "Przygoda z Volkswagenem w Dzień Kobiet" - VOLKSWAGEN T-CROSS  

od VW Berdychowski 

 3 Samochody na Weekend  od POL-CAR 

 "Samochód na weekend" z pełnym bakiem, model do wyboru z parku Dealera  

od GRUPY CICHY-ZASADA  

 2 samochody KIA na weekend od Lee Motors - Komorniki 

 

Dziękujemy sponsorom za tak piękne nagrody:-)  

 

Informacje dotyczące przejazdu trasy rajdu. 

 
Autorzy trasy dołożyli wszelkich starań by trasa przebiegała bezkolizyjnie, a jej opis (ITINERER) 

pozbawiony był błędów.  

Poza tym Autorzy informują : 

- PKP  - Tablice organizatora będą w formacie kart A4 z nadrukowanymi cyframi i logo rajdu   

 - Ograniczenia prędkości - wpisujemy cyfrę ze znaku ograniczeni  [B33] (tylko "40") 

 - Dwie pierwsze litery z tablicy z nazwą miejscowości (wjazdowych zielonych)  [E17a] 

   (nazwy wieloczłonowe - zapisujemy dwie pierwsze litery z pierwszego członu) 

-  wszystkie PKP - tablice,  znaki zawsze są umieszczone po prawej stronie drogi. 



PKP- Tablice organizatora są formatu A-4 i wyglądają wg załączonego wzoru: 

 

 

- może zdarzyć się, że na jednym słupku znajdują się dwa PKP. 

   Pamiętajcie! PKP wpisujemy do Karty Drogowej w kolejności wystąpienia! Który jest pierwszy? 

   --- Wyobraźmy sobie, że najechałyście na ten słupek i on się przewrócił... 

        Który będzie  najechany  (przejechany) jako pierwszy ?  Wpisujemy PKP od dołu. 

- na terenie Toru Poznań, nie ma żadnych PKP-ów (jeżeli coś znajdziecie,  to nie uwzględniamy!). 

- szlabany spotykane na trasie rajdu, NIE są bramami  i stąd, nie jest wymagane ich opisanie 

   w Itinererze. 

- krzyżówki z drogami  z zakazem ruchu, tworzące jednoznaczny przejazd, nie są rajdowymi 

   skrzyżowaniami i stąd też, nie są opisane w materiałach. 

- w Itinererze nie uwzględniamy nawierzchni  ulic/dróg  (utwardzone/gruntowe itp.) 

- dozwolony jest wcześniejszy przyjazd na PKC/Metę - należy wtedy podać sędziemu czas,  

   w jakim załoga powinna rzeczywiście przyjechać. 

- pamiętajcie, że dopuszczalny czas na spóźnienia to tylko 30 minut na odcinek!!! 

  Przekroczenie tego czasu to DYSKWALIFIKACJA. Czasami warto część trasy opuścić,  

  niż narazić się na dyskwalifikację... 

Poznań, 6  marca 2021 roku 


