
„BEZPIECZNY RAJD MAŁOPOLSKI” 2015r. 

 
 

PROGRAM   RAJDU  - 26.09.2015r. 
 

Teren MORD Kraków, ul. Nowohucka 33a: 

7:00 ÷ 8:30  przegląd techniczny samochodów oraz dokumentów, oklejanie samochodów, rejestracja 

zawodników, (kierowców i pilotów) oraz przydzielanie numerów startowych i sędziów 

prowadzących, przypomnienie zasad regulaminowych. 

9:00  - Uroczyste otwarcie, przez Komandora Rajdu i rozpoczęcie zawodów.  

W kolejności nr startowych, co 5 min. zawodnicy startują do I etapu:  

I etap: z MORD Kraków - (trasą 966) przez Wieliczkę, Gdów, Trzcianę, Rajbrot, Tęgoborze, 

Łososinę (trasą 75) do Nowego Sącza na metę w MORD przy ul. 29 Listopada 10.  

Teren MORD Nowy Sącz, ul. 29 Listopada 10: 

Pierwszy odcinek specjalny „Zwinność Łosia” na terenie MORD (dla kierowców i pilotów):  

start zawodników odbywa się w kolejności przyjazdu na metę I etapu. Odcinek specjalny -

„Zwinność Łosia” odbywa się na placu manewrowym Ośrodka Egzaminacyjnego MORD w 

Nowym Sączu przy ul. 29 Listopada 10. Szczegółowy opis w regulaminie konkurencji. 

Po zaliczeniu odcinka specjalnego, zawodnicy startują na trasę II etapu, w kolejności ustalonej 

przez komisję Sędziowską.   

II etap: z MORD Nowy Sącz - drogą przez Siedlce, Zakliczyn, (trasą 975) Wojnicz, (trasą 94 i 

73) do Tarnowa na metę w MORD Tarnów przy ul. Okrężna 2.  

Teren MORD Tarnów, ul. Okrężna 2: 

Drugi odcinek specjalny „Perfekcja kelnera” na terenie MORD (dla kierowców i pilotów):  

start zawodników odbywa się w kolejności przyjazdu na metę II etapu. Odcinek specjalny  -

„Celność Lancelota” odbywa się na placu manewrowym Ośrodka Egzaminacyjnego MORD w 

Tarnowie przy ul. Okrężna 2. Szczegółowy opis w regulaminie konkurencji. 

Po zaliczeniu odcinka specjalnego, zawodnicy startują na trasę III etapu, w kolejności ustalonej 

przez komisję Sędziowską.   

III etap: z MORD Tarnów - (trasą 73 i E40, A4) do Krakowa na metę w MORD Kraków przy ul. 

Nowohuckiej 33a. 

Teren MORD Kraków, ul. Nowohucka 33a: 

Trzeci odcinek specjalny „Celność Lancelota” na terenie MORD (dla kierowców i pilotów):  

start zawodników odbywa się w kolejności przyjazdu na metę III etapu. Odcinek specjalny 

„Celność Lancelota” odbywa się na placu manewrowym Ośrodka Egzaminacyjnego MORD w 

Krakowie przy ul. Nowohuckiej 33a. Szczegółowy opis w regulaminie konkurencji. 

Po zaliczeniu odcinka specjalnego, zawodnicy oczekują na podsumowanie i ogłoszenie wyników. 

W czasie przerwy posiłek regeneracyjny. 

17:00 Uroczyste zakończenie Rajdu - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zawodnikom, oraz 

podziękowań sponsorom, patronom, sędziom i organizatorom. 
 

Uwaga: szczegóły organizacyjne zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Rajdu. 
 
 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: 
Tadeusz Szewczyk - prezes MSNKK 

tel. 505-107-333 

 


