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Witamy wszystkich uczestników Naszego wydarzenia! 
 
 
 
Niniejszy dokument zawiera zbiór najważniejszych informacji dotyczących 
Królewskiego Rajdu Sosnowego 2022 (MOWPZ) i Rajdu Małego Buddy 2022 (TJNO, 
T-NMOW, KPT). 

1. Obowiązujący harmonogram czasowy 
 

9:00 – Otwarcie biura imprezy, przyjmowanie załóg 
9:50 – Odprawa 
10:00 – Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D1 (start zgodnie z numerami startowymi) 
11:30 – PKC 1, test BRD (jeden dla klasyfikacji Sosnowego, jeden dla klasyfikacji Buddy) 
11:40 – Start drugiej załogi do odcinka drogowego D2 
13:20 – PKC 2/Meta pierwszej załogi Rajd Sosnowy  
13:25 – Próba SZ-1 (pierwszeństwo mają załogi startujące do D3), test z historii motoryzacji  
13:30 – Start pierwszej załogi do odcinka drogowego D3 (tylko startujący w rajdzie Małego 
Buddy)  
14:50 – Meta pierwszej załogi 
15:20 – Wywieszenie prawidłowych przejazdów 
16:00 – Wyniki prowizoryczne 
16:30 – Ogłoszenie wyników oficjalnych, wręczenie nagród 

2. Punkty jawne 
START PKC-1 PKC-2 / META 

Parking przy OKS „Start” 
 

ul. Sportowa 1 
05-400 Otwock 
- - - - - - - - - - 
N 52° 05’ 35.5’’ 
E 21° 15’ 50.2’’ 

 

Parking gruntowy 
 

ul. Andriollego 75 
05-400 Otwock 
- - - - - - - - - - 
N 52° 05’ 49.2’’ 
E 21° 16’ 14.6’’ 

 

Parking przy OKS „Start” 
 

ul. Sportowa 1 
05-400 Otwock 
- - - - - - - - - - 
N 52° 05’ 35.5’’ 
E 21° 15’ 50.2’’ 
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Poniżej mapka z planem sytuacyjnym, prosimy o wjeżdżanie wskazaną drogą: 

 

3. Odcinki drogowe 
3.1. Odcinek D1 – START --> PKC-1 

Długość odcinka: 22,5 km 
Czas na przejechanie odcinka: 90 min 
Informacje dodatkowe:  

Trasa przebiega głównie drogami asfaltowymi i twardymi drogami szutrowymi. Poruszamy się 
zarówno terenami zamieszkanymi (miejscowości) jak i po terenie leśnym.  

Charakterystyka odcinka: itinerer strzałkowy (turystyczny), zadania na trasie 
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3.2. Odcinek D2 – PKC-1 --> PKC-2 (Budda)/META(Sosnowy) 
Długość odcinka: 24,5 km 
Czas na przejechanie odcinka: 100 min 
Informacje dodatkowe:  

Trasa przebiega głównie drogami asfaltowymi i twardymi drogami szutrowymi. Poruszamy się 
zarówno terenami zamieszkanymi (miejscowości) jak i po terenie leśnym.  

Charakterystyka odcinka: itinerer strzałkowy (turystyczny), zadania na trasie 

3.3. Odcinek D2 – PKC-1 --> PKC-2 (Budda)/META(Sosnowy) 
Długość odcinka: 17,5 km 
Czas na przejechanie odcinka: 80 min 
Informacje dodatkowe:  

Trasa przebiega głównie drogami asfaltowymi i twardymi drogami szutrowymi. Poruszamy się 
zarówno terenami zamieszkanymi (miejscowości) jak i po terenie leśnym.  

Charakterystyka odcinka: itinerer nawigacyjny, jazda po mapie  
  

 

4. Stosowany zapis – D1 i D2 
Do opisu trasy został zastosowany itinerer strzałkowy o zróżnicowanym poziomie trudności, pojawi 
się również prosty element mapowy a zapis jest zgodny z obowiązującym kodyfikatorem.  

Stosowne linki do regulaminów jak i do kodyfikatora w wersji elektronicznej są dostępne w 
regulaminie uzupełniającym imprezy oraz na stronie wydarzenia: 

https://ak-krolewski.pl/article/show_article/91 

Z elementów opisu trasy, z którymi przyjdzie się zmierzyć uczestnikom są: 

 Manewry na znakach drogowych 
 Zapis schematyczny 
 Zapis strzałkowy 
 Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną 
 Choinka realna 

5. Stosowany zapis – D3 
Do opisu trasy został zastosowany itinerer nawigacyjny o zróżnicowanym poziomie trudności, 
wszelkie elementy zostały omówione w materiałach szkoleniowych udostępnianych na stronie oraz 
przesyłanych na maila do uczestników.  
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6. Karta drogowa 
Karta drogowa to najważniejszy dokument w czasie każdego odcinka. Zawodnicy otrzymają ją na 
starcie, w spiętych materiałach będzie na wierzchu. Sędzia na START/PKC1 wydaje karty 
wprowadzając numer załogi oraz w pierwszą kratkę godzinę startu. Karty drogowe należy zdać na 
PKC1 (na końcu pierwszego odcinka), PKC-2 lub na META (na końcu drugiego oraz trzeciego odcinka) 
wypełnione w sposób czytelny bez kreślenia pod rygorem nieważności zapisu w danej kratce. 

Kolejne Punkty Kontroli Przejazdu należy wprowadzać w następujące po sobie kratki począwszy od 
kratki znajdującej się po prawej stronie od godziny startu – kolejno od lewej do prawej w 
następujących po sobie rzędach. 

 

 

7. Punty kontroli przejazdu 
Punkty Kontroli Przejazdu (zwane PKPami) służą potwierdzeniu prawidłowego przejazdu, winny być 
wprowadzane w kartę drogową.  

Punkty Kontroli Przejazdu (z wyjątkiem zadań turystycznych, o czym mowa dalej) zlokalizowane 
mogą być wyłącznie po prawej stronie drogi.  

W trakcie Naszej imprezy wyróżnione zostają trzy rodzaje stosowanych PKPów: 

7.1. Tablice organizatora 
Tablice są zgodne z przedstawionym wzorem. 
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Tablice umieszczone będą po prawej stronie drogi, w sposób widoczny. 

Po minięciu takiej tablicy należy do najbliższej kratki itinerera wprowadzić liczbę widniejącą na 
tablicy. 

 

7.2. Znaki tonażu 
PKPami są znaki drogowe z ograniczeniem tonażu (znaki B-18 oraz B-5a) znajdujące się wyłącznie po 
prawej stronie drogi. 

B -18  B-5a    

Po minięciu tablicy należy do karty drogowej wpisać wartość ograniczenia (przykład dla powyższych 
znaków) 
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7.3. Znaki zakazu wjazdu samochodów ciężarowych 
PKPami są znaki drogowe zakazu wjazdu samochodów ciężarowych (B-5a) znajdujące się wyłącznie 
po prawej stronie drogi. 

 B-5 

Analogicznie jak w powyższych przypadkach do karty drogowej w kolejnej wolnej kratce należy 
wprowadzić C. 

8. Zadania z trasy 
Na trasie pojawią się zadania turystyczne. 

Odpowiedzi należy udzielić w załączonej sekcji w karcie drogowej przy właściwym numerze zadania. 

Zadania mają charakter pytań otwartych, za każdą błędną odpowiedź będzie naliczane punkty 
zgodnie ze stosownym regulaminem. 

Pojawią się zadania które pole odpowiedzi mają pokolorowane na żółto – są to zadania liczone do 
klasyfikacji wyłącznie Królewskiego Rajdu Sosnowego. 

9. Zdjęcia 
Na dole karty drogowej znajduje się sekcja „Zdjęcia”. Zdjęcia zaliczane są wyłącznie do klasyfikacji 
Królewskiego Rajdu Sosnowego. 

Do materiałów zostanie dołączona karta zdjęć. Potwierdzeniem zdjęcia jest wprowadzenie w 
odpowiednich rubrykach numerów kratek pomiędzy którymi znajduje się obiekt ze zdjęcia (pierwsze 
kratki dla ułatwienia liczenia zostały ponumerowane w lewym górnym rogu). 

Miejsce do odpowiedzi znajduje się na dole karty drogowej w odpowiedniej sekcji. 
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10. Punktacja w klasyfikacjach 
Z racji łączonego charakteru imprez: 

Impreza Królewski Rajd Sosnowy – punktacja będzie liczona zgodnie z obowiązującym regulaminem 
Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych (z wyłączeniem, iż uczestnicy klasy 
„Open” nie będą punktowani za wiek pojazdu) 

https://pzm.pl/pliki/zo/warszawa/2022/regulaminy/regulamin_mowpz_na_2022_rok_ke.doc 

 

Impreza Rajd Małego Buddy – punktacja będzie liczona zgodnie z obowiązującym regulaminem 
Turystycznej Jazdy na Orientację Puchar Polski. 

https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2022/kodyfikator_TN2022/regulamin_tjno_2022.pdf 

 

11. Lokalizacja i przebieg prób sprawności 
Próba SZ będzie próbą sprawności, nie zaś szybkościową. Szczegóły przeprowadzenia oraz punktacja 
zostaną podane w punkcie przeprowadzania próby po mecie drugiego odcinka. 

12. Test BRD 
Test z wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Rajdu Małego Buddy składać się będzie z 10 
pytań, z czego 6 stanowią pytania o przepisy ruchu drogowego zaś 4 z pomocy przedmedycznej. 
Zasady punktacji – 20 punktów karnych za każdą błędną odpowiedź.  

Test z wiedzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Królewskiego Rajdu Sosnowego składać się 
będzie z 10 pytań, z czego 5 stanowią pytania o przepisy ruchu drogowego zaś 5 z pomocy 
przedmedycznej. Zasady punktacji – zgodne z regulaminem MOWPZ. 

Uczestnicy biorący udział w obu imprezach muszą wypełnić oba testy 
 
(ilość pytań i punktacja zgodna z regulaminem Turystycznego Pucharu Polski – załącznik 5 pkt. 2) 
https://pzm.pl/pliki/zg/turystyka/2020/regulaminy/zalacznik_nr_5_2020_zatw20012020.pdf 

 


