
 

 

 

 
 
 
 
 

I Rajd Gliwicki Trial 

6 runda Mistrzostw Strefy Pd-Zach. Polski Trial 

Patronat Prezydenta Miasta Gliwie Zygmunta Frankiewicza 

 

Motocyklowy Rajd Obserwowany Trial polega na przejechaniu 4 pętli trasy 

obowiązkowej o długości około 1,5 km, na której znajduje się 8 Odcinków Jazdy 

Obserwowanej (OJO). 

Każdy zawodnik/uczestnik musi pokonać wszystkie odcinki w kolejności oraz 

uzyskać wizę na swojej karcie. 

Każdy OJO jest ograniczony taśmą, początek jest oznaczony tablicami z nr 

odcinka, a zakończony tablicami „K”. W środku odcinka są ustawione bramki, które 

wymuszają ścieżkę pokonywania trasy przez zawodników: 

- Bramki (ślad) czerwone – grupa A – najtrudniejszy. 

- Bramki (ślad) niebieskie – grupa B – trudny 

- Ślad bez bramek, ograniczony jedynie taśmami – grupa C - łatwy . 

Na każdym odcinków jest Sędzia Odcinka oraz jego Asystent, którzy oceniają 

przejazdy i nakładają punkty karne. Za prawidłowe pokonanie odcinka 

zawodnik/uczestnik otrzymuje 0 pkt. karnych. 

Zawodnik który pokona całą trasę (32 OJO) w wyznaczonym czasie (max. 4h) i 

otrzyma najmniej punktów karnych – wygrywa. 

Zawodnicy podzieleni są na grupy (A, B, C) oraz na klasy: Amatorzy (uczestnicy 

bez licencji), Młodziki (od 10 do 15 lat), Juniorzy (do 23 lat oraz kobiety), Seniorzy 

(od 24 lat) oraz Weterani (od 40 lat). Dodatkowo istnieje klasyfikacja Classic Trial 

dla zawodników na klasycznych (zabytkowych) motocyklach oraz klasyfikacja 

Klubowa. 

Wszyscy zawodnicy muszą się zgłosić w biurze zawodów i podpisać 

własnoręcznie zgłoszenie. Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów od godziny 8.30. 

Każdy zawodnik musi przedstawić swój motocykl do Badania Technicznego oraz 

wstawić go do Parku Zamkniętego z którego może go odebrać na 5 min przed 

wyznaczonym startem. 
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Strat do zawodów zaplanowany jest o godz. 12.00 – zawodnicy/uczestnicy startują 

pojedynczo w odstępie 1 min. Organizator przygotowuje listę startowa wg grup – 

najpierw zawodnicy gr. C potem B i A. 

Po pokonaniu trasy zawodów przez wszystkich zawodników (nie później niż 4 h od 

startu ostatniego zawodnika) organizator publikuje wyniki prowizoryczne, a po 

kolejnych 30 minutach wyniki oficjalne i rozpoczyna Ceremonię Uroczystego 

Wręczenia Nagród (ok. godz. 16.30). 

 

 

 

Harmonogram Zawodów: 

 

8.30 – otwarcie Biura Zawodów 

12.00 – start pierwszego zawodnika 

16.00 – meta ostatniego zawodnika (orientacyjnie) 

16.00 – opublikowanie wyników prowizorycznych 

16.30 – opublikowanie wyników ostatecznych  

16.30 – ceremonia wręczenia nagród 

 

 

 

 

Mapka Rajdu 

 

 


