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Automobilklub Cieszyński bazując na wieloletniej tradycji i doświadczeniu, promując 
właściwe zachowania uczestników ruchu drogowego pod kątem bezpieczeństwa jak również w celu 
podniesienia świadomości społecznej użytkowników dróg oraz popularyzacji dawnej motoryzacji 
zaprasza na rundę Mistrzostw Polski Motocykli Zabytkowych - IX Rajd Motocykli Zabytkowych  
im. płk. Gwido Langera. 
 
IX Rajd Motocykli Zabytkowych im. płk. Gwido Langera zostanie przeprowadzony zgodnie  
z postanowieniami: 

� Regulaminu Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych PZM 2022 
� Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 
� Niniejszego regulaminu uzupełniającego. 

 
 

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą 
publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez 
organizatora. 
 
Regulamin Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych znajduje się na stronie internetowej PZM pod 
adresem: https://pzm.pl/pojazdy-zabytkowe/regulaminy  
 
1. PROGRAM RAJDU 

 
 

� Otwarcie listy zgłoszeń 27 lipca 2022  
� Zamknięcie listy zgłoszeń 
� Odbiór administracyjny 

25 sierpnia 2022, godz. 24:00 
26 sierpnia 2022, godz.8:00 – 10:30 

� Odprawa uczestników 26 sierpnia 2022, godz. 11:00 
� Start Pierwszej Załóg 26 sierpnia 2022, godz. 12:00 
� Meta Pierwszej Załogi 
� Konkurs Elegancji 

27 sierpnia 2022, godz. 12:35 
27 sierpnia 2022, godz. 13:00 

� Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej 
� Rozdanie nagród  
 

27 sierpnia 2022, godz. 17:00 
27 sierpnia 2022, godz. 17:30 

  

2. USTALENIA OGÓLNE                                                                                                        

 
2.1. Miejsce i termin imprezy. 
IX Rajd Motocykli Zabytkowych im. płk. Gwido Langera odbędzie się w dniach 25-28 sierpnia 2022 r.  
w miejscowościach Istebna, Wisła, Ustroń, Jabłonków, Mosty u Jabłonkowa, Cieszyn. 

 

2.2. Nazwa i ranga imprezy. 
VIII Rajd Motocykli Zabytkowych im. płk. Gwido Langera rozgrywany jest jako runda Mistrzostw Polski 
Motocykli Zabytkowych oraz w drugim dniu – 27 sierpnia – dodatkowo jako runda Mistrzostw Śląska 
Motocykli Zabytkowych.  
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2.3. Lokalizacja biura. 
Biuro znajdować się będzie:  
- do dnia 25 sierpnia 2021 roku w siedzibie Automobilklubu Cieszyńskiego:  

43-400 Cieszyn ul. Plac Wolności 3 (budynek byłej Policji), tel. 728-227-979 
w godzinach: poniedziałek od 10:00 do 13:00, czwartek 15:30 do 17:00, 
e-mail: automobilklub.cieszynski@vp.pl  
www: www.ak-cieszynski.ox.pl 

- w dniach 26-28 sierpnia  2021 roku (czwartek - sobota), Biuro Rajdu mieścić się będzie w: 
 DW Maria, Istebna 670, 43-470-Istebna 
  GPS: N 49°34.1689' E 18°55.5143' 

 
 

2.4. Lokalizacja Startu, Mety i Zadań 
 
I dzień - 26 sierpnia 2022 roku, piątek 
 
Start     Amfiteatr Istebna,  

GPS: N 49°34.244' E 18°53.548' 
I załoga, godz.  12:10 

Zadanie 1,2 
Amfiteatr Istebna,  
GPS: N 49°34.244' E 18°53.548' 
I załoga, godz.  12:10 

Zadanie 3 
Jaworzynka, Trójstyk,  
GPS: N 49°31.0893' E 18°51.1271' 
I załoga, godz.  12:35 

Zadanie 4 
Mosty u Jabłonkowa ,  
GPS: N 49°29.940' E 18°44.418' 
I załoga, godz.  13:25 

Zadanie 5 
Rynek, Jabłonków,  
GPS: N 49°34.5795' E 18°45.8489' 
I załoga, godz.  14:00 

Zadanie 6 
Cieszyn, ul. Frysztacka  
GPS: N 49°45.391' E 18°37.527' 
I załoga, godz.  15:35 

  
Meta 1 dnia    DW Maria, Istebna 670, 43-470-Istebna 
       GPS: N 49°34.168' E 18°55.514' 

I załoga, godz.  17:50 
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II – dzień, 27 sierpnia 2021 roku, sobota: 
 
Start   
      DW Maria, Istebna 670, 43-470-Istebna 
       GPS: N 49°34.168' E 18°55.514' 

I załoga, godz.  8:30 
 

Zadanie 7 
     Istebna Zagroń  

GPS: N 49°34.511' E 18°54.468' 
I załoga, godz.  9:00 

Zadanie 8 
     Wisła Skocznia  

GPS: N 49°37.782' E 18°55.109' 
I załoga, godz.  9:45 

Zadanie 9, testy 
Ustroń Dobka,  
GPS: N 49°43.648' E 18°48.122' 
I załoga, godz.  10:20 

Zadanie 10 
DW Maria, Istebna 670, 43-470-Istebna 

       GPS: N 49°34.168' E 18°55.514' 

I załoga, godz.  12:00 
Meta/Konkurs elegancji   

DW Maria, Istebna 670, 43-470-Istebna 
       GPS: N 49°34.168' E 18°55.514' 

I załoga, po zadaniu 9 
 

2.5. Charakterystyka. 
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu 2 dni. Na trasie zlokalizowanych będzie 9 prób. 
Długość trasy dojazdowej: około 180 km  (1 dzień ~120+ 2 dzień ~60). 
Trasa rajdu oraz opis wszystkich zadań zostaną odtajnione dopiero w dniu zawodów, czyli 26 sierpnia 
2022r. Start załóg według listy startowej w odstępach co 1 min. 
 
2.6. Cel imprezy. 

2.6.1. Głównym celem imprezy jest Wyłonienie zwycięzców Rajdu MPPZ w poszczególnych klasach 
wiekowych motocykli: 

• pre-1945, 

• post-1945, 

• post-1960, 

• post-1970 

2.6.2. Celem jest także jest promowanie Śląska Cieszyńskiego i okolic, najciekawszych miejsc a także 
pamięci płk. Gwido Langera. 
2.6.3. Impreza ma także na celu propagowanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu po przez 
oglądanie ciekawych miejsc Śląska czy poprawne posługiwanie się książką drogową. 
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2.6.4. Kategorie startowe: 

• pre -1945,  

• post -1945, 

• post -1960, 

• post -1970, 

• OPEN (wyniki nie brane pod uwagę do ogólnej klasyfikacji PZM) 

 

3. ORGANIZACJA 

 
3.1. Nazwa organizatora, adres. 
Automobilklub Cieszyński  
Cieszyn 43-400 ul. Plac Wolności 3 
Tel. kom. 728 227 979 
strona: www.ak-cieszynski.ox.pl     
e-mail:  automobilklub.cieszynski@vp.pl  
 
3.2. Osoby oficjalne. 
Komandor Rajdu – Radomir Motyl 
 
4. ZGŁOSZENIA 

 
4.1. Uczestnikami Rajdu mogą być kierowcy i piloci motocykli, o wysokim stopniu oryginalności, 

wyprodukowanych do 31.12.1988r., zachowanych i utrzymanych w warunkach historycznie 
właściwych, znajdujących się w posiadaniu osoby lub organizacji, która go konserwuje ze względu na 
wartość techniczną i historyczną, a nie jako środek codziennego transportu, przy czym 
pasażerowie/piloci są osobami towarzyszącymi i ich udział podczas Rajdu nie wpływa na końcową 
punktację. 
4.2. Kategoria „OPEN” - Uczestnikami Rajdu mogą być kierowcy i piloci motocykli, wyprodukowanych 
do 31.12.1988 r., oraz motocykle Ural, Dniepr, Royal Enfield bez ograniczeń wiekowych. 
4.3. Maksymalna liczba startujących załóg – 60.  
4.4. Udział w rajdzie należy zgłosić Organizatorowi  w terminie do 25 sierpnia 2022 roku w Biurze 
Rajdu. 
Wpisowe wynosi: 
- kierowca - 170,00zł 
- pilot/osoba towarzysząca - 130,00zł  
- kierowca startujący tylko w drugim dniu w Mistrzostwach Śląska - 50,00zł 
- dzieci do lat 12 - bezpłatnie 
 
płatne w biurze rajdu lub na konto bankowe Automobilklubu Cieszyńskiego 
numer konta: 98 1050 1083 1000 0023 4328 2899 Bank Śląski o/Cieszyn z dopiskiem Nazwisko Imię 

(kierowcy) – Rajd im płk Gwido Langera  
 
Link do zgłoszeń on-line https://zgloszenia.pzm.pl/pz/2021/MPPZM/runda6/ 
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4.5. W ramach startowego uczestnicy otrzymują materiały rajdowe (książkę drogową, numer 
startowy, oraz bloczki na posiłek dla zawodników), znaczek z logo rajdu, miłą atmosferę i dobrą 
zabawę podczas Balu Komandorskiego. 
4.6. Załoga zobowiązana jest zgłosić się na start rajdu w czasie i miejscu podanym przez Organizatora. 
4.7. W Biurze Rajdu załoga otrzymuje informację dotyczącą sposobu przeprowadzenia rajdu – oraz 
numer startowy i materiały rajdowe. 
4.8 Numery startowe dostarczone przez organizatora załoga we własnym zakresie musi umieścić  
w widocznym dla sędziów zawodów miejscu - plastron na piersi motocyklisty. W wyjątkowych 
sytuacjach w miejscu wskazanym przez sędziów. 
4.9. Regulamin imprezy dostępny będzie w Biurze Rajdu w widocznym i dostępnym miejscu  
od otwarcia biura do zakończenia imprezy. 
4.10. Przez fakt wysłania zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
przez  Automobilklub Cieszyński zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO,  
na zasadach opisanych w „Klauzuli Rodo” zamieszczonej w załączniku nr 1 do  niniejszego 
regulaminu.  

 

5. TRASA 

 
5.1. Organizator   wyznacza   trasę   imprezy   i   czas   przejazdu   od   startu   do   mety   oraz   czas    
na wykonanie zadań sprawnościowych oraz regulaminowych. 
Długość, przebieg i ilość punktów kontrolnych PKC zostanie pokazana w harmonogramie czasowym 
przed startem do rajdu.. 
Średnia prędkość nie powinna przekraczać 30 km/h na obszarze niezabudowanym i 20 km/h na 
obszarze zabudowanym. Punkty kontroli czasu (PKC), poprzedzone będą tablicami zapowiadającymi 
oznaczonymi zgodnie z regulaminem FIA w kolorze żółtym, ustawionymi w odległości 25 m przed 
PKC. 
5.3. Załogi otrzymują takie same zestawy zadań regulaminowych (z wiedzy o ruchu drogowym oraz  
z historii motoryzacji). 
5.4. Zadania testowe jednokrotnego wyboru w liczbie do 5 z prawa o ruchu drogowym, wybrane  
z oficjalnego na dany rok zbioru pytań obowiązujących na egzaminie na prawo jazdy kategorii A. 
Zadania testowe jednokrotnego wyboru w liczbie do 5 z historii motoryzacji, przygotowywane 
wyłącznie na podstawie informacji zawartych w publikacjach następujących autorów: Witold Rychter, 
Aleksander Rostocki, Jan Tarczyński a także w czasopismach „Automobilista” oraz „Motocykl Moje 
Hobby”. 
5.5. Opis i szczegółowa punktacja, zostanie przedstawiona Uczestnikom do wglądu przed startem oraz 
dodatkowo przed przystąpieniem do każdej próby sprawnościowej. 
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6. PUNKTACJA 

 
6.1. Załogi uczestniczące w rajdzie klasyfikowane są punktami karnymi. 
Za każdą zakończoną minutę wcześniejszego lub późniejszego wjazdu na metę lub inny Punkt Kontroli 
Czasu (PKC): 
- 1 minuta (do 20 minut) - po 1 pkt 
Łączny limit spóźnień w rundzie wynosi 20 minut. Przekroczenie tego spóźnienia powoduje  
otrzymanie 150% punktów najgorszego wyniku. 
- za brak, lub niewłaściwą odpowiedź na pytania testowe - po 1 pkt za każde 
- za próbę sprawności kierowania pojazdem – 0,1 pkt. za 1 cm 
- za każda rozpoczęta sekundę czasu na próbie sprawnościowej – 0,2 pkt, 
- za udokumentowane przekroczenie przepisów ruchu drogowego - 3 pkt za każde, w rundzie nie 
więcej niż 10 pkt. 
 

 

7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW  I PROTESTY 

 
7.1. Wyniki prowizoryczne zawierające wszystkie elementy konkurencji ogłaszane są przez 
Organizatora w miejscu i czasie jednoznacznie określonym na odprawie załóg. Zostaną one ogłoszone 
nie później niż 30 minut po przyjeździe ostatniej załogi.  
Zastrzeżenia, dotyczące tylko błędów rachunkowych, mogą być zgłaszane do 30 minut po ogłoszeniu 
wyników prowizorycznych. Po upływie tego czasu wyniki stają się oficjalnymi. 
7.2. Protesty należy składać do jury imprezy wyłącznie na piśmie, z jednoczesnym dołączeniem kaucji 
o wartości 10-krotnej wysokości startowego. Kaucja jest zwracana tylko w przypadku uznania 
protestu. Miejsce składania protestów jednoznacznie określone jest przez Organizatora na odprawie 
załóg. Termin składania protestów upływa po 30 minutach od momentu wywieszenia materiałów 
wymienionych w pkt. 7.1. , 
 

 
8. KLASYFIKACJA 

 
8.1. O kolejności zajętego przez załogę miejsca w rajdzie decyduje najmniejsza liczba uzyskanych 
punktów karnych. W przypadku uzyskania przez załogi takiej samej liczby punktów, o kolejności 
zajętych przez nie miejsc decydują kolejno: lepszy wynik z pytań o regionie i historii motoryzacji oraz 
zadań sprawnościowych. W przypadku nierozstrzygnięcia decydować będzie wcześniejsza data 
produkcji motocykla. 
8.2. Obliczanie wyników prowadzone będą za pomocą programu komputerowego będącego 
własnością Automobilklubu Cieszyńskiego. 



IX Rajd Motocykli Zabytkowych im. płk. Gwido Langera 

Istebna  25-28 sierpnia 2022 roku 

Automobilklub Cieszyński, Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn 
www.ak-cieszynski.ox.pl 

 Strona | 10  

9. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA 

 
9.1. Nagrody w klasyfikacji generalnej: 
Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych klasach:  Kierowca  - dyplom + puchar 1 szt. 
Dla wszystkich uczestników: kierowca - dyplom okolicznościowy. 
9.2. Nagrody w poszczególnych kategoriach. 
9.2.1. Dla zwycięskiej załogi w Konkursie Elegancji, polegający na ocenie zgodności wyglądu załogi  
z rocznikiem pojazdu oraz estetycznym wyglądem pojazdu:  Kierowca dyplom + puchar 1 szt. 
9.2. Organizator wyróżni dodatkowo: 
- najstarszy motocykl, 
- najstarszego Uczestnika Rajdu (kierowcę), 
- najmłodszego Uczestnika Rajdu (kierowcę), 
- najładniejszy motocykl (głosują Uczestnicy Rajdu), 
- najlepiej sklasyfikowaną „Amazonkę” Uczestnika Rajdu, 
- największego pechowca Rajdu, 
- kierowcę, który pokonał najdłuższą trasę na kołach – jazda motocyklem (dojazd na Rajd), 
- mistrz jazdy sprawnościowej, 
- mistrz konkursu elegancji. 
 

 
10. UWAGI  DODATKOWE 

 
10.1. Zgłoszenie się uczestników do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją zasad i przepisów 
niniejszego regulaminu. 
10.2. Komunikaty i instrukcje Organizatora wręczone/udzielane uczestnikom rajdu przed lub  
w trakcie przejazdu trasy stanowią obowiązujące uzupełnienie regulaminu. Materiały te nie mogą 
zmieniać zasad przedstawionych w regulaminie. 
10.3. Karta uczestnictwa i inne dokumenty wydane przez Organizatora rajdu w punkcie startowym  
są obowiązujące. Wszelkie załączniki sporządzone przez uczestników nie będą uwzględniane.  
Uczestnik odpowiada za kompletność i czytelność materiałów przekazywanych sędziemu. 
10.4. Kierowca musi posiadać ważne dokumenty kierowcy i pojazdu (prawo jazdy, ważne 
ubezpieczenie pojazdu OC i NNW oraz dowód rejestracyjny pojazdu, aktualne badania techniczne. 
Kierowcy ponadto zobowiązują się do przestrzegania zasad ruchu drogowego podczas całego trwania 
Rajdu. 
10.5. Organizator ubezpiecza imprezę w zakresie ogólnej odpowiedzialności cywilnej. Uczestnicy 
Rajdu ponoszą pełną odpowiedzialność za swój udział w Rajdzie oraz odpowiedzialność 
odszkodowawczą wobec osób trzecich, w tym w szczególności wobec innych Uczestników Rajdu, 
Organizatora, podmiotu prowadzącego ośrodek stanowiący Bazę Rajdu, a także wobec innych 
uczestników ruchu drogowego. 
10.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu oraz w przypadku zaistnienia przeszkód  
od siebie niezależnych, przesunięcia terminu lub odwołania rajdu. 
10.7. Interpretacja Regulaminu należy do Jury Rajdu, w którym Przewodniczący Jury ma decydujący 
głos. Jury imprezy ma prawo wykluczyć załogę z imprezy za niesportowe zachowanie. 
10.8. Jeżeli załoga zrezygnuje z uczestnictwa w rajdzie lub podczas jego trwania, powinna 
niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora Imprezy zgłaszając ten fakt na najbliższym punkcie 
sędziowskim lub pod numerem telefonu – 668-308-521. 
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10.9. Regulamin Mistrzostw Polski Motocykli Zabytkowych na rok 2021 jest dokumentem 
nadrzędnym. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości organizator zastrzega sobie prawo  
do posiłkowania się nim i w kwestiach, spornych będzie się do niego się odwoływał. 
10.10. Organizator Rajdu zapewnia Park Maszyn. 
10.11. Skład Jury zostanie ustalony w dniu 27.08.2021 r. podczas odprawy przed rajdem. 

10.12. Organizator ma prawo powołać Komisję Techniczną do sprawdzenia zgodności rzeczywistego 
stanu oryginalności motocykla. 

 

 
 
 
Komandor Rajdu 
Radomir Motyl 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO,  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez Automobilklub Cieszyński na zasadach opisanych 

poniżej oraz przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych, podanych przeze mnie w druku zgłoszenia lub/i w formularzu 

rejestracji na zawody jest Automobilklub Cieszyński z siedzibą w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Plac Wolności 3.  

2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do startu w zawodach organizowanych przez Automobilklub 

Cieszyński.  

3. Kategoria danych osobowych 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

Automobilklub Cieszyński przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, 

dane adresowe oraz dane kontaktowe 

3. Dane osobowe moje będą przetwarzane w celu:  

a) prowadzenia i publikacji klasyfikacji danego cyklu, na podstawie wyników poszczególnych 

zawodów/imprez; 

b) publikacja wyników poszczególnych zawodów/imprez; 

c) wydania oraz wznawiania dokumentów uprawniających do udziału w danej dyscyplinie sportu 

motorowego;  

d) podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

e) przyznawania tytułów mistrzowskich; 

f) prowadzenia statystyk i archiwizacji wyników imprez; 

4. Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. moja zgoda, którą mam 

prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania moich danych 

osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest brak możliwości:  

• startu w zawodach,  

• klasyfikacji cyklu, 

• uzyskania dokumentów potwierdzających udziału w danych zawodach. 

5. Odbiorcą danych osobowych moich i/lub mojego dziecka będą np.: 

 a) Polski Związek Motorowy; 

b) firmy IT obsługujące systemy informatyczne oraz wyniki online, w których m.in. znajdują się moje dane 

osobowe;  

c) firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a Automobilklubem 

Cieszyńskim.   

6. Automobilklub Cieszyński nie będzie przekazywać moich danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

7. Automobilklub Cieszyński zastrzega sobie prawo ujawnienia lub przekazania niektórych danych osobowych 

właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o właściwą podstawę 

prawną i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

8. Automobilklub Cieszyński będzie przechowywać moje dane osobowe bezterminowo.  

9. Przysługuje mi prawo:  

a) żądania od Automobilklubu Cieszyńskiego dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania oraz 

otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

 b) żądania od Automobilklubu Cieszyńskiego usunięcia moich danych osobowych lub ograniczenia ich 

przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; Automobilklub Cieszyński poinformuje mnie o uwzględnieniu 

mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane;  

c) otrzymania od Automobilklubu Cieszyńskiego podanych przeze mnie danych w postaci pliku 

komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Automobilklub Cieszyński, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem mogę kierować do inspektora ochrony 

danych Automobilklubu Cieszyńskiego na adres e-mail: automobilklub.cieszynski@vp.pl.  
 

  


