Urząd Gminy Zabrodzie

Rajd o puchar Wójta Gminy Zabrodzie "Żarty się
skończyły"
W minioną sobotę 30.09.2017 r. na terenie gminy Zabrodzie odbył się off-roadowy Rajd o Puchar Wójta Gminy
Zabrodzie organizowany przez Podwarszawską Turystykę 4x4 i Wójta Gminy Zabrodzie.
Start Rajdu oraz oficjalne powitanie odbyło się w Gaju na terenie po wyrobisku żwirowni. Już od 7:00 zjeżdżali się
uczestnicy z całej Polski. Każda załoga musiała się najpierw zarejestrować otrzymując pakiet startowy od
Organizatorów i materiały promocyjne od Gminy Zabrodzie. O godz. 9:00 nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy i
powitanie wszystkich przez Pana Wójta Tadeusza Michalika, który wystartował pierwszą z załóg.

Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach:
KLASA WYCIECZKA – to rajd dla zabawy
Trasy dopasowane są do aut seryjnych z napędem 4x4 i prowadziły po ok. 80 km dróg po różnym terenie według
roadbooka. Na trasie czekały na uczestników:
●
●
●
●
●

próby terenowe,
zadania terenowe dla pilotów
foto pieczątki
foto zadania
czasówki.

KLASA AMATOT dla zmodyfikowanych pojazdów 4x4 (wymagana wyciągarka)
Do dyspozycji zawodników zróżnicowane pod względem trudności tereny na których do zdobycia było ponad 100
pieczątek.
KLASA SPECJALISTA dla zmodyfikowanych samochodów, zmotów, ruraków itp.
To najcięższa z klas tylko dla prawdziwych zawodowców z niecodziennym sprzętem. Dla ej klasy teren został
przygotowany wyjątkowo ciążki, gwarantując przy tym wyśmienitą zabawę na najwyższym poziomie. Do dyspozycji
zawodników były tereny którym nie obce jest: błoto, torfy, trawersy, piach itd.
Uczestnicy rywalizowali przez cały dzień w różnych częściach Gminy na terenach udostępnionych przez właścicieli
gruntów.
Zakończenie imprezy odbyło się o godz. 18:00 w Obrębie na terenie Pensjonatu „U Judyty”, tam Organizatorzy
przygotowali ognisko dla wszystkich uczestników. Po godzinie 19:00 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i
wręczenie pucharów zwycięzcom.
Wyniki rajdu:
Klasa Wycieczka
1 Marcel Robak Jeep XJ 71 punktów
2 Marcin Grudziński Nissan Patrol 69 punktów
3 Tomasz Sutarzewicz Jeep XJ 68 Punktów
Klasa Amator
1 Daniel Bilski Suzuki Vitara 105 punktów ( wygrał ponieważ miał lepszy czas na na próbie szybkościowej)
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2 Radosław Rogulski Suzuki Vitara 105 punktów
3 Mariusz Szubierajski Suzuki Vitara 104 punktu
Klasa Specjalista (elektryk)
1 Andrzej Nissan Patrol 75 punktów
2 Leszek Suchanek Suzuki Vitara 69 punktów
3 Artur Nałęcz Nissan Patrol 64 Punkty
Klasa Specjalista (mechanik)
1 Krystian Bloch Zmota 100 punktów
2 Robert Szumer Zmota 100 punktów
3 Damian Wasiak Zmota 100 punktów
różnice wynikały tylko z wyników na próbie czasowej
Zdjęcia autorstwa Marcina Fijałkowskieo Mafoto Marcin Fiałkowski.
W przypadku pobierania zdjęć, należy obowiązkowo wskazać autora zdjęć i zamieścić jego logo.
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