Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski zaprasza do udziału
w imprezie samochodowej

NIETOPERZ 2021

1 i 11 rundzie Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski
4 i 5 rundzie Nawigacyjnego Pucharu Śląska
5 i 6 rundzie Turystycznego Pucharu Klasyków
4 i 5 rundzie Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Okręgu Opolskiego
która odbędzie się w dniach 12-13.11 .2021r.
Przeprowadzona zostanie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle zgodnie z regulaminami PZM.
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Trasa ok. 2 x 80km prowadzi po drogach miasta i gminy Kędzierzyn-Koźle
oraz regionu opolskiego.
Przebiega w normalnych warunkach ruchu drogowego,
a wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
obowiązujących zasad ruchu drogowego.
KIEROWNICTWO RAJDU:
Komandor Rajdu: Wojciech Kluk - lic.OSP st.P nr 017/2011
V-ce Komandor: Iwona Kluk - lic.OSP st.P nr 055/2011
Kier. Prób Sportowych: Łukasz Kluk lic.sport kl II nr 10022
Przew. Komisji Obliczeń: Sobiesław Kluk - lic.OSP st.P nr 057/2011
Autor trasy: Wojciech Kluk - lic.OSP st.P nr 017/2011
Weryfikator trasy: Zdzisław Maciejec - lic.OSP st.P nr 064/2011
CEL IMPREZY
Podnoszenie kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Rozegranie 2 rund NSMP, NPŚl., TPK i T-NMOO.
Wyłonienie zdobywcy Pucharu Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
w próbach sprawności.
Promocja partnerstwa lokalnego w turystyce motorowej.
Krzewienie form rozrywki i wypoczynku z rodziną oraz zdobywanie
umiejętności nawigacji samochodowej zgodnie z przepisami.
UCZESTNICTWO:
Udział w imprezie, może wziąć każdy. Załogę startową stanowi
kierowca i pilot, ale zapraszamy również osoby towarzyszące.
Pojazd zgłoszony do imprezy musi posiadać ważne ubezpieczenie OC
oraz ważne badanie techniczne.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia prosimy wysyłać na e-mail: rajdy@ak-k.pl
FORMULARZ ZGŁOSZENIA: http://nietoperz.ak-k.pl/pl/
Udział w imprezie należy zgłaszać do dnia 10.11.2021r.
Koszty udziału: 70zł ( zawiera 2 posiłki za załogę),
koszt dodatkowego posiłku - 35 zł od osoby
Równocześnie ze zgłoszeniem prosimy o wpłatę na konto klubu:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A nr: 21 2030 0045 1110 0000 0238 5830.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, szczegóły i aktualności
na stronie internetowej rajdu: http://nietoperz.ak-k.pl/pl/
PROGRAM IMPREZY:
w dniu 11.11.2021r (CZWARTEK)
godz.18:00 Odprawa zawodników – platforma zoom
w dniu 12.11.2021r (PIĄTEK)
16:00 – 18:00 Przyjmowanie uczestników do udziału w 1 rundzie NSMP
Kędzierzyn-Koźle ul. Bohaterów Westerplatte - OSK „Zielnik”
18.00 posiłek regeneracyjny
19.00 start pierwszej załogi
ok. 22.30 planowany przyjazd pierwszej załogi na metę
w dniu 13.11.2021r (SOBOTA)
9:00 – 10:00 Przyjmowanie uczestników do udziału w 11 rundzie NSMP
Kędzierzyn-Koźle ul. Bohaterów Westerplatte - OSK „Zielnik”
10.30 start pierwszej załogi
ok. 13.30 planowany przyjazd pierwszej załogi na metę
14.00 posiłek regeneracyjny
15.00 Ogłoszenie prawidłowych przejazdów
15:30 wyniki prowizoryczne
16.00 rozdanie nagród
Kędzierzyn-Koźle ul. Pamięci Sybiraków 12 OSK „Zielnik”
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie
trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich.
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
i zasad bezpiecznej jazdy.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich zaleceń
sanitarnych ujętych w komunikatach – PZM, GKSPiT PZM oraz zaleceń
wydawanych przez Organy Państwowe oraz lokalnych postanowień Władz
Samorządowych.
Do udziału w imprezie zapraszają ORGANIZATORZY!

