Terenówki zjadą się do Koluszek
W najbliższą sobotę, 4 czerwca 2016 roku, mieszkańcy Koluszek będą mieli możliwość podziwiania
wyścigów samochodów terenowych. Tego dnia bowiem Stowarzyszenie MOTO BŁOTO ŁÓDŹ,
skupiające miłośników off roadu organizuje jednodniowy rajd turystyczno-krajoznawczy pod nazwą „I
RAJD GNOMÓW”.
Nazwa rajdu nie jest przypadkowa i nawiązuje do historycznego znaczenia tych legendarnych
postaci, które z łatwością przemieszczały się w każdych warunkach. Podobnie zakładają
organizatorzy, szykując dla uczestników zróżnicowane tereny, na których toczyć się będzie walka o
nagrody rzeczowe, oraz puchary ufundowane przez patronów rajdu. Ponieważ podczas rajdu wielkie
znaczenie ma pomoc innym, stąd też jedną z nich – nagrodę Fair Play, ufundował burmistrz
Koluszek.
Startujący zawodnicy otrzymają roadbooka będącego, opisując w uproszczeniu, mapą przebiegu
trasy, po której startująca załoga musi się przemieszczać. Trasa przygotowana jest tak, aby jak
najmniejszą ilość kilometrów pokonywać asfaltowymi drogami i przebiega przez malownicze zakątki
okolic Łodzi. Wzdłuż trasy na zawodników czekać będą zadania i pieczątki, które powinni znaleźć i
zdobyć. Rozegranych będzie kilka odcinków specjalnych, które wymagać będą od załóg pokazania
opanowania znajomości techniki jazdy w terenie, odporności na stres i umiejętności radzenie sobie w
różnych sytuacjach.
Sam rajd będzie rozgrywany w godz. 9.00-17.00. Jego baza zlokalizowana będzie w okolicach Brzezin
na terenie nieczynnej żwirowni FARA. Drugim miejscem gdzie oglądać będzie można rywalizację,
jest teren nieczynnej cegielni w Koluszkach, nieopodal ul. Polnej. Rajd stanowi bowiem jeden z
elementów obchodów Dni Koluszek. Jeśli chodzi o kategorię wyczynową, ciężko jest określić godzinę
przejazdu przez cegielnię. Samochody z terenem tym będą zmagać się w różnych odstępach czasu. Z
kolei w kategorii turystycznej, 26 załóg na cegielnię zjedzie się ok. godz. 15.00. Będzie to najlepsza
okazja dla mieszkańców na obserwowanie zmagań. Samochodom terenowym będzie można również
przyjrzeć się z bliska w Parku Miejskim w Koluszkach w godzinach 14.00-15.00, gdzie zawodnicy
będą najprawdopodobniej pobierać jedną z pieczątek.
Jak podkreślają organizatorzy rajdu, z zainteresowania i ilości ponad pięćdziesięciu startujących
załóg jasno wynika, że brak jest w naszym województwie tego rodzaju imprez. Warto nadmienić, że
organizator – Stowarzyszenie MOTO BŁOTO ŁÓDŹ, mimo że zostało założone na początku
bieżącego roku, ma na swoim koncie już jedną organizację rajdu z okazji początku wiosny. Rokuje to
nadzieję, że dzięki tej grupie możemy jeszcze nie raz liczyć na atrakcje związane z off-roadem i
popularyzacją tego hobby w naszym regionie. Warto więc odwiedzić stronę internetową lub fanpage
Stowarzyszenia, aby na bieżąco śledzić wydarzenia, a nawet brać udział w rajdach.

