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L---\i'Vćlnilrt01llStc:jpatla 2019 roku Automobilklub Kędzierzyńsko Kozielskiego przy wsparciu 
Gminy Kędzierzyn-Koźle i Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego, zorgan izował 

samochodowy nawigacyjny rajd "NIETOPERZ 2019", który objęty był Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

Rajd ten był 18 rundą Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski, 18 rundą 

Nawigacyjnego Pucharu Polski , 12 rundą Pucharu Śląska w rajdach nawigacyjnych, oraz 7 runda 
turystycznych Motorowych Mistrzostw okręgu Opolskiego. W rajdzie wzięło udział 25 załóg 
samochodowych tj . 58 zawodników reprezentujących czołowe kluby krajowe oraz z Czeskiej 
Republiki, Słowacji i Węg ier. Na wiele tygodni przed imprezą została utworzona strona 
internetowa rajdu (www.nietoperz.ak-k.pl). gdzie uczestnicy i kibice mogli otrzymać informacje o 
imprezie, a po jej zakończeniu przeglądać wyniki i galerie zdjęć. Zostały również wydrukowane 
kolorowe plakaty, oraz ulotki informacyjne z programem imprezy i informacją o instytucjach 
wsp ierających oraz patronach, które zostały rozkolportowane na terenie naszego województwa. 

Rajd składał s ię z 3 odcinków nawigacyjnych o długości łączn ie 84 km, które prowadziły ulicami 
Kędzierzyna-Koźla (przez wszystkie osiedla naszego miasta: Koźle , Kłodn ica, Kędzierzyn, Azoty, 
Pogorzelec, Śródmieście, Piasty, Lenartowice, Blachownia, Sławięcice, Miejsce Kłodnickie, 
Cisowa, Kuźn iczki) do mety w Pokrzywnicy (Restauracja Acropolis). 

Honorowy start rajdu odbył się z przystani "Szkwał" w Koźlu. Przed startem do 2 odcinka 
przed zakładam i ZAK SA przeprowadzono próby sportowe. Na wymagającej techniczn ie trasie 
kierowców podziwiało i dopingowało spore grono kibiców. Wszystkie etapy zgodnie z przepisami 
o rajdach nawigacyjnych odbywały s ię przy normalnym ruchu drogowym. Jako impreza 
turystyczna na trasie było wiele elementów związanych z historią naszego miasta i regionu 
( pomniki, tablice, obiekty na trasie CityWalk). 

Na zakończenie imprezy około godziny 20.30 ogłoszono wyniki oficjalne w punktacji generalnej 
Rajdu. Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej otrzymali okol icznościowe statuetki, dyplomy 
i upominki promujące miasto Kędzierzyn-Koźle . W kolejnej części uhonorowano najlepszych 
zawodników Automobilklubu Kędzierzyńsko-Kozie lskiego we wszystkich dyscyplinach 
motorowych sezony 2019. Piękne puchary ufundowane ze środków Prezydent Miasta 
Kędzierzyn-Koźle wręczył Prezes Automobilklubu i Prezes ZO PZM w Opolu. 

Rajd "Nietoperz 2019" należy uznać za udany. Mimo niskiej temperatury dopisała przyjazna aura, 
a piękna okol ica pozwoli uczestnikom wracać wspomnieniami do zakończonego rajdu w 
oczekiwaniu na kolejne imprezy. 
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