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PONAD PÓŁ TYSIĄCA POLICJANTÓW GOTOWYCH DO 76.
RAJDU POLSKI
566 - tylu policjantów zaangażowanych jest do zabezpieczenia 76 Rajdu Polski. Oprócz
funkcjonariuszy ruchu drogowego służbę wokół trasy najbardziej popularnego rajdu w Polsce,
będą pełnili również funkcjonariusze nieumundurowani. Zadbajmy sami o własne bezpieczeństwo.
Stosujmy się do wskazówek, poleceń policjantów jak i organizatora. Róbmy wszystko, aby ten
rajd był bezpieczny, spędzony w miłej i kulturalnej atmosferze. Zróbmy wszystko, aby spotkać
się tu za rok.
Jesteśmy gotowi!
W trakcie 3 dni 76. Rajdu Polski, 566 policjantów będzie zabezpieczać imprezę. Pamiętajmy jednak, że za
bezpieczeństwo na trasach rajdu odpowiedzialny jest organizator oraz służby porządkowe jemu podlegające. Policjanci
ruchu drogowego, wydziałów prewencji, Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie jak i ci nieumundurowani, będą dbali o
bezpieczeństwo sympatyków sportów motorowych. Funkcjonariusze będą zabezpieczać prawidłowy przebieg imprezy na
drogach dojazdowych i w punktach widokowych, gdzie będzie można spotkać policjantów z grupy interwencyjnej.
Policjanci będą czuwać codziennie. Będzie nas można spotkać zarówno na motocyklach, radiowozach oznakowanych (w
tym nowych pojazdach BMW) i nieoznakowanych oraz patrolach pieszych. W ten sposób funkcjonariusze będą bardziej
mobilni i będą mogli szybciej docierać w miejsca, w których wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym i na bieżąco
udrożniać ruch pojazdów. Pamiętajmy o tym, by bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom funkcjonariuszy oraz
poleceniom służb organizatora.
Zmiany w organizacji ruchu na drogach dojazdowych. Patrzmy na znaki!!!
W związku z organizacją 76. Rajdu Polski na drodze krajowej K-16, drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych
nastąpią zmiany organizacyjne ruchu kołowego. Wprowadzone zmiany mają zapewnić bezpieczeństwo ruchu zarówno
zawodnikom, kibicom, jak i okolicznym mieszkańcom. Policja apeluje o to, by nie poruszać się po Mikołajkach, jak i
miejscowościach na trasie odcinków specjalnych na pamięć. W tych dniach szczególną uwagę zwrócić należy na znaki
drogowe. Dotyczy to znaków zakazu wjazdu i zakazu ruchu, których będzie najwięcej. Uwagę zwracać należy również
na znaki zakazu zatrzymywania i parkowania wraz ze znakiem „T-24”, który informuje o usunięciu pojazdu na koszt
właściciela w przypadku niestosowania się do znaku zakaz zatrzymywania. Warto także pamiętać, że w sytuacji, kiedy
kierowca zostawi swój samochód w miejscu, gdzie będzie obowiązywał zakaz parkowania, nawet kiedy tego dnia nie
zostanie on „na gorąco” ukarany za popełnione wykroczenie, konsekwencje złamania przepisów mogą dosięgnąć
sprawcę w ciągu 30 dni. Należy przestrzegać pilnie podstawowych zasad związanych z parkowaniem samochodów
ponieważ ułatwi to poruszanie się innym uczestnikom imprezy, w tym również służbom ratowniczym. Najlepiej, by
parkować auta na wyznaczonych parkingach.
Bądźmy czujni!!!

Rajd Polski to impreza, która wiąże się z ogromną ilością publiczności. Przy tak dużym skupisku ludności apelujemy o
rozwagę, ponieważ głównym zagrożeniem dla kibiców mogą być kradzieże kieszonkowe. Dlatego prosimy odpowiednio
zabezpieczyć takie rzeczy jak: dokumenty, pieniądze, kluczyki od samochodu, aby ich nie zgubić, a także żeby nie
stały się przedmiotami kradzieży. Wiedzieć należy, że rajdy samochodowe są sportem bardzo niebezpiecznym. W
praktyce na odcinku specjalnym, nie ma miejsc bezpiecznych, a taśmy zabezpieczające nie zatrzymają pędzącego z
ogromną prędkością auta. Należy pamiętać, o tym, że piesi po odcinkach specjalnych poruszają się zawsze poboczem,
nigdy drogą. Nie można też stać w miejscach niedozwolonych i ogrodzonych taśmą. Miejsc obserwacyjnych nie można
zajmować po zewnętrznej stronie zakrętu oraz po stronie wewnętrznej przy wyjściu z zakrętu. Dla własnego
bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa w imprezie warto wziąć ze sobą mapę trasy rajdu, która dostępna jest na
stronie internetowej organizatora www.rajdpolski.pl oraz zastosować się do porad dla kibica, które w znacznym
stopniu mogą podwyższyć poziom osobistego bezpieczeństwa oraz przebiegu imprezy.
Trasa i charakterystyka rajdu
Trasa Rajdu będzie przebiegała na odcinkach specjalnych o długości 202 km, drogach dojazdowych o długości 452 km,
łącznej długości 654 km, na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego przez tereny 4 powiatów: mrągowskiego,
ełckiego, oleckiego i giżyckiego.
28.06.2019 r. (piątek)
w godz. 8:00 - 13:30 odbędzie się odcinek kwaliﬁkacyjny „QS TAŁTY” (Tałty – Stare Sady).
w godz. 16:00 – 18:30 odbędzie się „Ceremonia Startu” na Placu Wolności
w Mikołajkach.
od godz. 18:30 – 20:15 na terenie toru równoległego odbędzie się OS 1 „MIKOŁAJKI ARENA” - odcinek super specjalny.
29.06.2019r. (sobota)
start do etapu I nastąpi o godz. 8:30 zgodnie z harmonogramem na następujące odcinki specjalne:
OS – 2/6 „PAPROTKI"
(Górkło - Paprotki).
•

OS 3/7 „STARE JUCHY"
(Stare Juchy - Gorłówko - Szczecinowe - Dobra Wola).

OS - 4/8 „OLECKO"
(Sulejki – Giże – Zajdy - Rosochackie - Jaśki – Dobki - Orzechówko - Gordejki).
OS 5/9 - „ARENA MIKOŁAJKI"
30.06.2019r. (niedziela)
start do etapu II nastąpi o godz. 8:45 zgodnie z harmonogramem na następujące odcinki specjalne:
OS - 5/9 „MIKOŁAJKI MAX”
(Arena Mikołajki - Cimowo - Nowe Sady - Lubiewo - Zełwągi).
OS - 11/14 „GMINA MRĄGOWO"
(Dłużec – Grabowo – Wólka Bagnowska - Janowo).
OS - 12/15 „UŻRANKI"
(Muntowo – Użranki – Śniadowo – Kosewo - Baranowo – Cudnochy).

Ceremonia zakończenie Rajdu „Plac Wolności” w Mikołajkach od godz. 15:30
(kw)

