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Witam serdecznie na Rajdzie Carmont Baja Drawsko Pomorskie Kalisz Pomorski. Okolice Drawska Pomorskiego oraz Kalisza
Pomorskiego to wymarzone miejsce do organizacji tego typu
imprez. Dlatego też wychodząc na przeciw oczekiwaniom
powołaliśmy do życia drugą po Baja Poland imprezę w tym rejonie
Polski. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja dostarczy wszystkim
jej uczestnikom niezapomnianych emocji i wrażeń.
Zawodnikom życzę udanego ścigania, niezawodności maszyn oraz
refleksu i umiejętności gwarantujących bezpieczne pokonanie trasy
i szczęśliwe osiągnięcie mety. Kibicom natomiast udanego
widowiska i sportowych przeżyć.
W imieniu całego sztabu organizacyjnego pragnę podziękować za owocną współpracę i pomoc w
przygotowaniu rajdu miejscowym władzom samorządowym Drawska Pomorskiego i Kalisza
Pomorskiego. Wdzięczność za okazaną pomoc wyrażam również wobec władz poligonu oraz
przedstawicieli Lasów Państwowych.
Do zobaczenia na trasie Carmont Baja Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski
Dyrektor Rajdu
Marcin Fiejdasz

Biuro rajdu:
Ul. Kolejowa 1
78-500 Drawsko Pomorskie

Od kilku lat na terenie gminy Drawsko Pomorskie a także na ternei
sąsiedniej gminy Kalisz Pomorski organizowane są rajdy terenowe. Na
terenie poligonu drawskiego gościli zawodnicy wielu rajdów m.in.
zawodnicy Pucharu Świata w Rajdach Terenowych. Nasz region
oferuje doskonałe warunki do rozgrywania tego typu konkurencji.
Rajd Carmont Baja Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski otwiera
sezon rajdów terenowych w Polsce.
Z tej okazji niezmiernie miło jest nam gościć zawodników i kibiców
biorących udział w tym wydarzeniu sportowym.
Z myślą o kibicach przygotowane zostanie ogólnodostępne miasteczko
rajdowe, które zlokalizowane będzie w dniach 10-12 kwietnia br w Drawsku Pomorskim na terenie
między ulicami Gdyńską, Toruńską i Prusa. Na obszarze poligonu drawskiego, gdzie załogi rajdowe
będą pokonywały odcinki specjalne ustanowione zostaną ogólnodostępne punkty widokowe.
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w tym ciekawym wydarzeniu sportowym. Szczegółowe
informacje na temat harmonogramu rajdu i punktów widokowych dla kibiców znajdą Państwo na
stronie www.bajadrawsko.pl oraz w ulotkach informacyjnych dostępnych w miasteczku rajdowym.
Burmistrz Drawska Pomorskiego
Zbigniew Ptak

Zapraszamy do Drawska Pomorskiego
www.drawsko.pl

Szanowni Państwo,
Witam serdecznie w Kaliszu Pomorskim wszystkich uczestników i
kibiców rajdu Carmont Baja Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski.
Cieszę się, że trasa kolejnej edycji rajdu również przebiega przez
malownicze tereny naszej gminy.
Kalisz Pomorski od lat bardzo chętnie angażuje się w organizację
wydarzeń, sprzyjających krzewieniu sportu wśród dzieci, młodzieży i
dorosłych. Liczę na to, że pierwsze spotkanie z czołówką polskich
kierowców rajdowych stanie się doskonałą okazją do popularyzowania
wiedzy i kultury motoryzacyjnej wśród mieszkańców naszej gminy.
Ci z Państwa, którzy znają poligon drawski, już wiedzą jak wyjątkowym i
szczególnym jest on miejscem. To teren na co dzień zamknięty dla
wszelkiego ruchu turystycznego, dlatego wizyta na nim już sama w sobie jest tak niebywałą atrakcją,
a wzbogacona możliwością obserwowania na żywo zmagań najlepszych w kraju kierowców
rajdowych, zapewne dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń i emocji. Sprawdźcie Państwo
sami, zapraszam serdecznie.
Drodzy Goście, zapewniam, że wspólnie z naszymi sąsiadami – Gminą Drawsko Pomorskie, dołożymy
wszelkich starań by rajd Carmont Baja Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski stał się prawdziwym
świętem dla zawodników i miłośników sportów motorowych. Chcemy pozostać w Państwa pamięci
jako miasta, które życzliwie witają wszelkie inicjatywy, mające na celu popularyzację sportu i
rekreacji.
Życzę wszystkim uczestnikom i gościom rajdu Carmont Baja Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski
wyjątkowych wspomnień z Kalisza Pomorskiego.

Burmistrz Kalisza Pomorskiego
Michał Hypki

www.kaliszpom.pl

Firma CARMONT (wcześniej e-Pajero) od początku swojej działalności
jest związana z azjatyckimi autami terenowymi prowadząc sprzedaż
części i specjalistyczny warsztat naprawczy. Wynika to z zamiłowania
do terenówek i off roadu. Dwukrotnie przygotowywaliśmy auta do
rajdu BAJA, a wielu naszych klientów stale zaopatruje się u nas
przygotowując swoje terenówki do udziału w tej imprezie. Te fakty oraz wyśmienita atmosfera na
poprzednich edycjach BAJA zachęciły nas do wsparcia tej imprezy. Miło nam też będzie po raz kolejny
spotkać się z naszymi klientami oraz z pasjonatami off roadu. Zapraszamy do naszych stoisk w
Drawsku Pomorskim oraz Kaliszu Pomorskim. Kierowcom uczestniczącym w rajdzie życzymy
bezpiecznego dotarcia do celu, a kibicom jak najlepszego widowiska
Carmont

Klinika Rehabilitacji
Jesteśmy ekspertami w Ortopedycznej Terapii Manualnej, czyli bezinwazyjnej metodzie
badania i leczenia dysfunkcji narządu ruchu poprzez manualne działanie terapeuty na
zmienioną chorobowo strukturę, np. mięsień lub staw. Dysponujemy wykwalifikowaną
kadrą lekarzy i fizjoterapeutów, najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznorehabilitacyjnym. Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do Pacjenta i
dopasowanie zabiegów do jego stanu zdrowia, możliwości i szczególnych potrzeb.
Columna Medica specjalizuje się w rehabilitacji układu ruchu, schorzeń ortopedycznych,
neurologicznych i reumatologicznych. W ofercie kompleksu znajdują się również turnusy
profilaktyczne i diagnostyczne.

Beauty & Anti-Aging
Medycyna estetyczna
Celem medycyny estetycznej jest regeneracja skóry, wydobycie wewnętrznego piękna z
twarzy i ciała w taki sposób, aby pozostawała w harmonii z naszymi emocjami.
Nowoczesne podejście do medycyny anti-aging stawia dzisiaj na naturalny rezultat,
dlatego w naszej ofercie znajdują się zabiegi silnie nawilżające, liftingujące, ujędrniające
i modelujące, oparte na nakłuwaniu skóry w mezoterapii igłowej, kwasie hialuronowym i
toksynie botulinowej. Proponujemy zarówno przygotowanie do głównego zabiegu, jak i
rewitalizację skóry tuż po nim. Działanie specjalisty medycyny estetycznej opiera się na
ścisłej współpracy z kosmetologami Columna Medica. Zabiegi medycyny estetycznej są
konsultowane z pacjentem według jego stanu zdrowia i indywidualnych potrzeb,
właściwie zaplanowane i przeprowadzane przez lekarza specjalistę przy zachowaniu
najwyższych standardów bezpieczeństwa i na najlepszych, światowych preparatach i

Informacje o przebiegu rajdu
Rajd będzie stanowił 2. rundę Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych, 1.
rundę Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych, 1. rundę Rajdowego Pucharu Polski
Samochodów Terenowych, 1. rundę Pucharu Polski w Rajdach Baja.
Dla uczestników rajdu przygotowane zostały trasy odcinków specjalnych zlokalizowane na Poligonie
Drawskim – o długości ponad 300 km.
Wzorem lat ubiegłych biuro rajdu zlokalizowane będzie w Drawsku Pomorskim, przy ul. Kolejowej 1
w budynku drawskiej Informacji Turystycznej.

piątek 10 kwietnia
Zgodnie z harmonogramem rajdu od wczesnych godzin porannych w piątek 10 kwietnia w biurze
rajdu dokonywany będzie odbiór administracyjny, a następnie zawodnicy udadzą się na Badanie
Kontrolne do stacji kontroli pojazdów PZM przy ul. Pocztowej, gdzie odbędzie się sprawdzenie
pojazdów, plombowanie, znakowanie oraz montaż urządzeń GPS.
Po badaniu kontrolnym zawodnicy odstawią pojazdy do parku zamkniętego w miasteczku rajdowym
przy ul. Toruńskiej w Drawsku Pomorskim.
W tym samym dniu w południe w biurze rajdu zorganizowane zostanie szkolenie i egzamin na licencję
sportu motocyklowego PZM dla sportowców startujących w Pucharze Polski w Rajdach Baja, którzy
do tej pory nie uzyskali licencji.
W samo południe w Gimnazjum w Drawsku Pomorskim odbędzie się spotkanie propagujące
tematykę bezpieczeństwa na drogach. W spotkaniu z gimnazjalistami weźmie udział Klaudia
Podkalicka, uczestniczka rajdu Carmont Baja Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski oraz pracownicy
Inspekcji Transportu Drogowego ze Szczecina.
Ceremonia startu rajdu odbędzie się w Kaliszu Pomorskim Pierwsze motory staną na starcie o godz.
16:30, natomiast samochody będą startowały od godz. 17:00. Miejsce startu jest wyjątkowe – teren
przed historycznym Pałacem Wedlów. Z Kalisza Pomorskiego uczestnicy rajdu przejadą na kilku
kilometrowy prolog rajdu w pobliżu Drawska Pomorskiego. Prolog rozpocznie się na terenie rampy
kolejowej przy drodze Drawsko Pomorskie – Kalisz. Punkt widokowy prologu usytuowany został na
terenie byłej żwirowni w pobliżu miejscowości Woliczno.
Tego samego dnia o godz. 20:00 w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim (spotkanie otwarte)
odbędzie się konferencja prasowa połączona z wyborem pozycji startowych do kolejnego dnia rajdu
przez zawodników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki czasowe na prologu. Podczas konferencji
rozstrzygnięty zostanie również konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowany w ramach
rajdu ,,Bezpieczna droga do szkoły”.

sobota,11 kwietnia
W sobotę 11 kwietnia załogi rajdowe i serwisy przejadą z Drawska Pomorskiego do Kalisza
Pomorskiego, gdzie zlokalizowane będzie oddalony park serwisowy. W tym dniu zawodnicy będą
rywalizowali na odcinku specjalnym Górka Hetmańska, który jest najdłuższym odcinkiem specjalnym
podczas rajdu i stanowi największe wyzwanie dla kierowców i pilotów.

niedziela ,12 kwietnia
W niedzielę 12 kwietnia park serwisowy będzie zlokalizowany w Drawsku Pomorskim przy
ul. Toruńskiej. W tym dniu zawodnicy wyjadą na poligon drawski na odcinek specjalny „Bucierz”.
Ceremonia zakończenia rajdu zaplanowana została na godzinę 16:15 w parku serwisowym przy ul.
Toruńskiej w Drawsku Pomorskim.

wsparcie rajdu
Warto wspomnieć, że organizacja rajdu Carmont Baja Drawsko Pomorskie – Kalisz Pomorski nie była
by możliwa bez zaangażowania podmiotów, instytucji, dowództwa poligonu drawskiego i władz
samorządowych gmin Drawsko Pomorskie i Kalisz Pomorski. Dużego wsparcia udzielił również
sponsor tytularny firma Carmont, która specjalizuje się naprawą i serwisowaniem samochodów
terenowych oraz sprzedażą części samochodowych. Wsparcia w zakresie organizacji rajdu udzielił
również ośrodek Columna Medica, specjalizujący się w organizacji zabiegów rehabilitacyjnych, a także
zabiegach medycyny estetycznej.

Park serwisowy, Drawsko Pomorskie ul. Toruńska / Prusa

Park serwisowy, Kalisz Pomorski, ul. Wolności, przy Pałacu Wedlów

Wskazówki dla kibiców - gdzie warto być
10 kwietnia (piątek)
teren przy Pałacu Wedlów – Kalisz Pomorski


start honorowy rajdu od godz. 16:15. W pierwszej kolejności wystartują
motocyklisci, a następnie kierowcy samochodów

rampa kolejowa w pobliżu Drawska Pomorskiego


punkt kibica na starcie do prologu rajdu na rampie kolejowej, punkt zlokalizowany
na rampie kolejowej przy Drodze Drawsko Pomorskie – Oleszno. Pierwszy zawodnik
wystartuje do prologu o godz. 17:30

żwirownia Woliczno


punkt kibica – żwirownia Woliczno – punkt zlokalizowany na terenie byłej żwirowni
w pobliżu miejscowości Woliczno. Dojazd do punktu od drogi krajowej nr 20. Jadąc
od Drawska Pomorskiego w kierunku Szczecina przed miejscowością Woliczno na
wzniesieniu drogi należy skierować się w lewą stronę w polną drogę i dojechać do
żwirowni. Pierwsze załogi rajdowe spodziewane są w pobliżu punktu od godz 17:30.
W pierwszej kolejności pojadą motocyklisci, a następnie kierowcy samochodów.

Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim


Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim, godz 20:00 – konferencja prasowa,
spotkanie otwarte dla wszystkich chętnych, wybór pozycji do kolejnego dnia rajdu
przez 10 najlepszych kierowców, którzy osiągneli najlepsze czasy na prologu

11 kwietnia (sobota)
Miasteczko serwisowe w Kaliszu Pomorskim


miasteczko będzie zlokalizowane przy Pałacu Wedlów. Załogi rajdowe będą na terenie
kaliskiego miasteczka w godz. 9:00 – 18:00

Punkt kibica góra Hetmańska


dojazd do punktu od drogi wojewódzkiej nr 175. W pobliżu miejscowości Pomierzyn należy
jechać drogą asfaltową na teren poligonu drawskiego, kierunek Góra Hetmańska.

12 kwietnia (niedziela)

Miasteczko serwisowe w Drawsku Pomorskim




miasteczko będzie zlokalizowane przy na terenie przy ul. Toruńskiej / Prusa. Od godz
11:00 do godz 17:00 w miasteczku prezentowana będzie muzyka przez DJ-ów z projektu
DEEP SESJE.
Zakończenie i ogłoszneie wyników ok godz. 16:15

Punkt kibica Zielona trybuna



punkt zlokalizowany na tzw. ,,zielonej trybunie”. Dojazd do punktu – jadąc od strony
miejscowości Oleszno w kierunku Karwic, należy skręcić w prawo w kierunku ,,P.C.T.
Bucierz” i kierować się ,,Drogą Słowińską”. Mijając ,,żółtą trybunę” należy kierować się
drogą brukowaną w prawo, a następnie w lewo na ,,Drogę Południową”. Jadąc cały czas na
wprost dojedzie się do zielonej trybuny.

WSTĘP NA TEREN POLIGONU DRAWSKIEGO
Kibice mają możliwość wstępu na teren poligonu
drawskiego, gdzie rozgrywane są odcinki
specjalne rajdu przy zachowaniu poniższych
procedur.
Na teren poligonu drawskiego można wjechać
tylko i wyłącznie dwoma drogami wjazdowymi:

Do punktu Góra Hetmańska - dojazd do punktu
od drogi wojewódzkiej nr 175. W pobliżu
miejscowości Pomierzyn należy jechać drogą
asfaltową na teren poligonu drawskiego,
kierunek Góra Hetmańska.

Do punktu ,,Droga Południowa” - ,,zielona
trybuna” – jadąc od strony miejscowości Oleszno
w kierunku Konotop / Karwice, należy skręcić w
prawo w kierunku ,,P.C.T. Bucierz” i kierować się
,,Drogą Słowińską” do punku widokowego

Każda osoba wjeżdząjac na poligon musi posiadać przy sobie dokument tożsamości.
Kibice na poligonie mogą przebywać tylko i wyłącznie w oznaczonych strefach, punktach
kibica. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest oddalanie się od wyznaczonych
punktów. Z uwagi na bezpieczeństwo zabronione jest jakiekolwiek zbieranie i podnoszenie
przedmiotów, które znajdują się na ziemi. Przebywając w punktach kibica należy zachować
szczególną uwagę na ewentualne przedmioty znajdujące się na ziemi, gdyż mogą one
stanowić niebezpieczeństwo dla osób przebywających w pobliżu. Należy stosować się do
poleceń osób zabezpieczających teren.

Punkt Góra Hetmańska

Punkt Zielona Trybuna

AUTOBUSY DLA KIBICÓW

ZAPRASZAMY DO KIBICOWANIA

