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Nr ewldenCYlny k.M ....... ' . .. , .Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 

2. Nazwa wydarzenia: 

74 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków Kędzierzyn-Koźle 

2020 ............. ........ ................................... ................. ......... .. .......... .. ...................................... .... . 

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 

26.09.2020 r. Kędzierzyn-Koźle 

4. Zasięg terytorialny: 

Krajowy - Miasto Kędzierzyn-Koźle i 

okolice ............... .. ...... ..... ......... ................. ......... ............................... .................................. ...... . 

5. Charakter przedsięwzięcia (sportowy, kulturalny, konkurs, festyn): 

74 Samochodowy Turystyczno-Nawigacyjny Rajd Energetyków "Kędzierzyn-Koźle 

2020"- impreza propagująca turystykę motorową oraz zasady bezpiecznej jazdy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ruchu drogowego wśród 

mieszkańców ................ .. .......... ... .. ..... .............. ............................. ..... .... ....................... ....... . 

Opolszczyzny i uczestniczących załóg z klubów motorowych Pohldniowej Polski .......... . 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

- uczestników: 51.. ...................................... .. . 

- gości/widzów: 4/100 .... .... .. .................. .. ......... .. 

- organizatorów: 15 ..... .. ............ ... .. ............... .. 

7. Opis realizacji wydarzenia: 

W dniu 26.09.2020 r. Automobilklub Kędzierzyńsko Kozielski zorganizował 

74 Samochodowy Rajd Energetyków Kędzierzyn-Koźle 2020 który był 

3 rundą Turystyczno Motorowych Mistrzostw Okręgu Opolskiego. 



Do rajdu zgłoszono 23 załogi samochodowe z K-Koźla, Opola, Mysłowic i Rudy 

Śląskiej . W Rajdzie wzięło udział 18 załóg . 

Sklasyfikowano 13 załóg. Rajd składał się z trzech odcinków: 

I odcinek o długości 17,5 km z czasem przejazdu 60 min. 

II odcinek o długości 31 km z czasem przejazdu 80 min. 

III odcinek - dojazdowy o długości 6 km z czasem przejazdu 20 min. 

W uroczystej odprawie uczestników Rajdu uczestniczył v-ce Prezydent Miasta 

K-Koźla Wojciech Jagiełło oraz v-ce Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego 

Związku Motorowego w Opolu Wojciech Kluk. 

Trasa rajdu prowadziła ulicami miasta Kędzierzyna i Koźla , Cisowy, Miejsca 

Kłodnickiego i Sławięcic. Start do pierwszego etapu zlokalizowano na Rynku w Koźlu 

przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Metę pierwszego odcinka oraz start do drugiego odcinka zlokalizowano na parkingu 

przy Zamku w Koźlu . Przed startem wszyscy uczestnicy Rajdu zwiedzili Muzeum 

Ziemi Kozielskiej . 

Metę drugiego odcinka zaplanowano przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 18 w 

Cisowej. Tam też w Miasteczku Ruchu Drogowego przeprowadzono próbę 

sprawnościową jazdy rowerem. A przed startem do trzeciego odcinka dojazdowego 

do bazy Rajdu w Sławięcicach - Restauracji Nowy Club, załogi odpowiadały na 

pytania z zakresu obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz udzielania 

pomocy przed medycznej. 

Na trasie rajdu załogi miały do wykonania 27zadań turystyczno - krajoznawczych. 

Po odprawie - na trasę rajdu przy normalnym ruchu drogowym - pierwsza załoga 

wyruszyła o 10.15, a ostatnia na metę rajdu dotarła o godz. 13.30. W oczekiwaniu 

na wyniki klasyfikacji generalnej uczestnicy otrzymali gorący posiłek , napoje oraz 

smaczne ciasto. 

Tomasz Mielnik - egzaminator WORD omówił wprowadzone zmiany w przepisach 

ruchu drogowego oraz odpowiadał na pytania z zakresu obowiązujących przepisów 

ruchu drogowego. 

Zwycięzcami rajdu - 3 Rundy Turystyczno Motorowych Mistrzostw Okręgu 

Opolskiego w punktacji generalnej zostali : 

1. Kurasiewicz Tomasz, Przybylska Wiktoria - 468,00 pkt 

2. Pulkowski Rafał, Sennik Marzena - 472,00 

3. Piśniak Roman, Piśniak Izabela - 548,00 



4. Lech Radomski, Sokołowski Wacław 

5. Glińska Edyta, Zborowski Adam 

6. Jeżewska Ewelina, Bątorek Bartosz 

7. Piśniak Henryk, Piśniak Joanna 

8. Sierns Radosław, Kutian Paweł 

9. Tryndoch Tadeusz, Michalik Marcin 

10. Lipczyński Dariusz, Lipczyńska Małgorzata 

11. Maciejec Patryk, Lach Radek 

12.Andrecki Krystian, Walocha Piotr 

W klasyfikacji zespołowej najlepszym i okazali się: 

1. Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski 

2. Automobilklub Mysłowicki 

3. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 

- 704,20 

- 779,00 

- 912,00 

- 944,00 

- 1020,00 

- 1338,00 

-1871 ,00 

- 2548,00 

- 2837,00 

W próbach sprawnościowych najlepszymi okazał się: Andrecki Krystian 

Na uroczystym zakończeniu rajdu Y-ce prezes Zarządu Okręgowego PZM Opole 

Wojciech Kluk oraz Y-ce prezesi AKK Zdzisław Maciejec i Józef Lipski wręczyli 

puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom w klasyfikacji indywidualnej i 

zespołowej . Dzięki sponsorom nagrodzono wszystkie startujące załogi. Każdy 

uczestnik otrzymał znaczek oraz koszulkę okolicznościową. Wręczono również 

puchar dla najlepszego w próbach sprawnościowych. Rajd był także dużą atrakcją 

dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla - nagłośniony przez Radio Park, lVM K-Koźle, 

i Gazetę Lokalną. 

Kolejny Rajd Energetyków przeszedł do historii jako impreza samochodowa w pełni 

udana. 

8. Szczegółowy opis sposobu promocji wydarzenia (radio, plakaty, gazeta): 

- informacje w mediach: Radio Park, Gazeta Lokalna, TVM Kędzienyn-Koźle, -

materiały reklamowe: Nr Startowe, materiały rajdowe, znaczki i koszulki okolicznościowe 

- mateńały informacyjne: regulamin. 

- ekspozycja bannerów Miasta- Kędzierzyn-Koźle i pozostałych sponsorów 



- wykorzystanie herbu/logotypu Powiatu i Miasta Kędzierzyn-Koźle 

9. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie: 

-Starostwo Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

-Gmina Kędzierzyn-Koźle 

-Gwarant 

- Styrc 

- Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle 

- Forever 

- FOR.CAR Sp. z 0.0 

W załaczeniu: 

l. Faktura m 37IMAG/9/2020 

2. Regulamin oraz m startowy Rajdu 

3. Znaczek oraz koszulka okolicznościowa 

Zdjęcia - Strona AKK: www.rajd.galaserwis.pl 

10. Podpis: 
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