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ZAPRASZAMY NA 18. RAJD ZAGŁĘBIOWSKI

    Automobilklub Mysłowicki zaprasza do udziału w imprezie samochodowo-turystycznej "18' Rajd Zagłębiowski”, która odbędzie się
w dniu 17.10.2015 r. (sobota). Rajd stanowi XXII Rundę Turystycznego Pucharu Polski PZM oraz V Eliminację Turystyczno-Nawigacyjnych
Mistrzostw Okręgu. Patronat Honorowy nad rajdem objęli: Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok oraz Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz
Zdzisław Banaś.

    Rajd rozpocznie się w Mysłowicach pod Urzędem Miasta,  następnie uczestnicy wyruszą do historycznej miejscowości Siewierz leżącej w
Dolinie Czarnej Przemszy. Trasa przebiegać będzie na dystansie ok 75 km. Jest tak wytyczona aby uczestnicy nie myśleli o zmęczeniu, a skupili
się na dobrej zabawie i na dotarciu do mety. Wiedzie wśród malowniczych krajobrazów Zagłębia Dąbrowskiego. Na trasie zawodnicy zwiedzą
okazałe ruiny XIV wiecznego zamku biskupów krakowskich, przespacerują się po rynku oraz poznają Izbę Tradycji i Kultury Dawnej, która mieści
się w zabytkowym dworku na historycznym trakcie Księstwa Siewierskiego.

    W  „Rajdzie Zagłębiowskim" może wziąć udział dosłownie KAŻDY, kto lubi podziwiać skarby kultury, krajobrazy, a jednocześnie doskonale się
przy tym bawić.

    Przewidywany program imprezy: 

8.30 – 9.15 Przyjmowanie załóg w miejscu startu;
Parking przed budynkiem Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ulicy Powstańców 1.
9.30 Odprawa techniczna,uroczyste otwarcie imprezy;
9.50  Start pierwszej załogi do I odcinka rajdu;
~ 14.30  Przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu,  posiłek;
~16.30  Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród, zakończenie rajdu.

    Organizator zastrzega sobie prawo odstępstwa czasowego od zaplanowanego programu (ze względu na ilość startujących załóg, utrudnienia
w przejeździe trasy, itp.)

    Zgłoszenia:   Zgłoszenia oraz wszelkie informacje są przyjmowane (udzielane)  w siedzibie Automobilklubu Mysłowickiego przy ulicy
Obrzeżnej Północnej 24, tel. 32 222-28-18 codziennie (Pn-Pt)  od godz. 7.30 do 15.30 lub e-mailem: biuro@automobilklubmyslowicki.pl w
terminie do dnia 13.10.2015 r. (w miarę wolnych miejsc nie wyklucza się możliwości późniejszego zgłoszenia).

    Wpisowe: Koszt uczestnictwa wynosi 60 zł od załogi. W jego ramach załoga otrzymuje materiały rajdowe, wstęp do obiektów turystycznych
oraz posiłek na mecie rajdu. W przypadku uczestnictwa osób towarzyszących wpisowe ulega zwiększeniu o 30 zł.
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