
Zachodniopomorskie Turystyczne Rajdy Samochodowe 
 

Celem naszym jest propagowanie sportowych imprez popularnych, doskonalenie umiejętności 
prowadzenia pojazdu, kultury motoryzacyjnej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pokazanie mało 
znanych, a ciekawych miejsc na terenie naszego województwa. Jest to cykl imprez motoryzacyjnych z 
aspektami rywalizacji sportowej przeznaczony dla wszystkich posiadaczy samochodów, w tym również 
zabytkowych, z naciskiem położonym na udział całych rodzin. Imprezy organizowane są według schematu 
rajdów profesjonalnych, ale polegają m.in. na odnalezieniu wyznaczonych punktów i odbyciu 
przygotowanych prób sprawnościowych, a nie na wyścigach czy najszybszym przejechaniu trasy. Każda 
załoga przed startem otrzyma Książkę Drogową w której znajdują się m.in. itinerer czyli specjalna wkładka na 
której za pomocą strzałek, odległości i punktów odniesienia rozrysowana jest trasa przejazdu z podanymi 
czasami poszczególnych odcinków, punktami kontroli czasu (PKC) i punktami kontroli przejazdu (PKP). Trasa 
przebiegać będzie po drogach publicznych, a czasy wyliczone są według przejazdów zgodnych z przepisami 
Kodeksu Ruchu Drogowego. Każde przekroczenie tych przepisów będzie karane wykluczeniem z rajdu. 
Wcześniejszy czy późniejszy wjazd na PKC wiąże się z punktami karnymi i odpowiednimi wpisami 
dokonanymi przez sędziów w Karcie Drogowej. Odnalezione punkty zaznaczone w itinererze załogi będą 
musiały potwierdzić, np. poprzez zrobienie zdjęcia, wpisania odpowiedzi na postawione w itinererze pytania 
lub otrzymanie potwierdzenia od sędziego. Aby utrzymać klimat „profesjonalnych rajdów” zachowane będą 
również inne aspekty takich imprez, np. badanie kontrolne samochodu z odpowiednim wpisem w Książce 
Drogowej, naklejanie tablic rajdowych z numerami startowymi, odpowiednie procedury startowe, itp. Na 
mecie dodatkowo odbywa się test z wiedzy o przepisach Kodeksu Ruchu Drogowego i udzielania pierwszej 
pomocy. Kartę Drogową załoga oddaje Komisji Sędziowskiej która podlicza punkty i wyłania zwycięzców. 
Zwycięża załoga która otrzyma najmniejszą ilość punktów karnych. Podczas każdego rajdu pierwsze trzy 
załogi otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy. Cykl będzie składał się z czterech rund organizowanych co 
miesiąc.  

Patronat Honorowy nad całym cyklem objął Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego – 
Pan Olgierd Geblewicz. 

Rajd odbędzie się 11 czerwca br. pod nazwą „Transgraniczny Rajd Rodzinny-Dobra 2016” jako piąta 
edycja Zachodniopomorskich Turystycznych Rajdów Samochodowych. Start i meta rajdu zlokalizowane będą 
na Terenie Sportowo-Rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie przy ul. Nasiennej , (zapisy od godz. 9.oo, 
start do rajdu o godz. 11.oo). Tradycyjnie na zakończenie rajdu wystawimy symulatory jazdy (możliwość 
jazdy w alkogoglach), oraz kilka samochodów wyścigowych. Odbędą się pokazy z ratownictwa drogowego i 
udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Na wszystkich uczestników rajdu będzie czekała 
kiełbaska z grilla. Rajd organizowany jest przy współpracy z Gminą Dobra już po raz drugi. W związku z tym iż 
trasa rajdu przekracza granicę państwową uczestnicy powinni posiadać stosowne dokumenty. 

Więcej informacji na stronie internetowej www.rajdyturystyczne.com oraz 
www.facebook.com/SamochodoweRajdyTurystyczne  

Zapraszamy. 
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