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Automobilklub Chełmski zaprasza na 8. RallySprint Pamięci Janusza Kuliga, na którym nie może
zabraknąć żadnego miłośnika sportu samochodowego. Impreza odbędzie się jak zwykle w pierwszą
niedzielę po kolejnej rocznicy śmierci Mistrza, tym razem będzie to 19 lutego. RallySprint będzie 4. rundą
Pucharu Okręgu Lubelskiego. Przyjmowanie uczestników od godz. 10.00 do 12.00 na Torze Lublin.
Organizowany przez nas rallysprint jest najstarszą imprezą samochodową w Polsce poświęconą pamięci
tego znakomitego kierowcy i przesympatycznego człowieka, bowiem pierwszą imprezę poświęconą
Januszowi zorganizowaliśmy już w rok po tragicznym wydarzeni na przejeździe kolejowym w Rzezawie.
Dzięki uprzejmości Pana Jana Kuliga (ojca Janusza) jak zwykle mamy dla Was bardzo atrakcyjne albumy i
DVD o karierze Janusza. Otrzymają je zwycięzcy w klasach oraz pięć osób, które ... najlepiej napiszą
krótki test dotyczący rajdowych osiągnięć Janusza. Warto więc trochę poszperać w internecie i
przypomnieć sobie fakty związane z Jego osobą, tym bardziej, że te zestawy są cenne i już w zasadzie
niedostępne na rynku. Wszyscy uczestnicy otrzymają też dwa rodzaje specjalnych naklejek. Oczywiście
wśród wszystkich uczestników obecnych na uroczystości zakończenia imprezy tradycyjnie rozlosujemy
przydatne upominki, a najlepsi otrzymają puchary i medale. Jeśli dopisze pogoda to w niebo wypuścimy
35. chińskich lampionów, tym razem oprócz innych intencji również w hołdzie Januszowi Kuligowi.
Harmonogram godzinowy rallysprintu będzie podobny do naszego ostatniego spotkania na torze. Odbiór
administracyjny rozpocznie się o godz. 10.00 i po jego dokonaniu będzie można przez dwie godziny
"poupalać" na torze. Zgłoszenia będziemy przyjmować do godz. 12.00, po czym nastąpi odprawa i jeden
obowiązkowy przejazd zapoznawczy według rysunku próby nr 1. Następnie uczestnicy przejadą pięć prób
sportowych, a suma osiągniętych czasów (mierzonych elektronicznie z dokładnością do 0,001 sekundy)
zdecyduje o zajętych miejscach. Po uroczystym zakończeniu nie jest wykluczone jeszcze kilka okrążeń
toru dla tych, którzy jeszcze będą czuć niedosyt jazdy. Pozdrawiam! Grzegorz Gorczyca Automobilklub
Chełmski

http://www.januszkulig.pl

Kreator PDF

Utworzono 7 January, 2023, 04:45

