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Dobra dnia 29 sierpnia 2014 
 

 

Szanowni Państwo. 
 

Poniżej przedstawiamy wstępny scenariusz działań i organizacji Miasteczka Kibica oraz  
imprez towarzyszących podczas Rajdu Baja Poland w dniach 28-31.08.2014r w Szczecinie. 

 
28.08.2014 - CZWARTEK  
Od godz. 8.00 budowa miasteczka kibica, odbiory administracyjne zawodników  i badania 
kontrolne pojazdów startujących  w rajdzie Baja Poland. 

 
29.08.2014 – PIĄTEK 
 
1. godz. 14.00-15.00 Wjazd na strefę przedstartową zawodników Pucharu Świata. /Hala 
Widowiskowo – Sportowa przy ul. Szafera/ 
2.  godz.15.00-17.30  Meta etapu Rajdu Pojazdów Zabytkowych Hamburg – Berlin organizowanego 
przez Auto Bild Klassik. Odwiedzi nas około 180 unikatowych samochodów biorących udział w 
siódmej już edycji Rajdu Hamburg – Berlin, ale po raz pierwszy goszczący w naszym mieście. Na mecie 
odcinka ustawiona będzie rampa na której zaprezentują się wszystkie samochody, a następnie będzie 
można je pooglądać w specjalnie wyznaczonej strefie.  /Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. 
Szafera/RMPST / MMCR/ RPPST / PPRB / T4 Trucks 
3. godz. 15.00-18.00 Zawody deskorolkarzy o Puchar … /Skate Park przy Hali Widowiskowo – 
Sportowej na ul. Szafera/ 
4.   godz. 17.15 Uroczyste otwarcie ul. Franciszka Jerzyńskiego 
5.  godz. 17.30 Start Honorowy Rajdu Baja Poland. Samochody i motocykle biorące udział w rajdzie 
będą startowały z rampy, a każda załoga zostanie oficjalnie zaprezentowana zgromadzonym kibicom. 
Przed startem będzie można z bliska zobaczyć samochody rajdowe oraz porozmawiać z ich załogami. 
/Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Szafera/ 
6.  godz.17.40-18.4040 Wjazd na strefę przedstartową zawodników CEZ, Mistrzostw Polski,  Puchru 
Polski /Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Szafera/ 
7. godz.18 start pierwszego zawodnika do Prologu Rajdu Baja Poland z miasteczka rajdowego. 
Możliwość zobaczenia Strefy Serwisowej oraz stanowisk poszczególnych teamów. /Strzelnica 
Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
8. godz.10.00-22.00 gastronomia /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-
Sportową/ 
 
 
30.08.2014 – SOBOTA 
 
1.  godz.8.00-10.00 Pożegnanie samochodów biorących udział w Rajdzie Hamburg – Berlin, start do 
kolejnego odcinka. /Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Szafera/ 
2.  godz.11.00-17.00  Strefa wystawców 
3. godz. 12.00-15.00 Zawody Motocyklowe Cross-Country Baja Szczecin Cup /Strzelnica Wojskowa 
przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
4. godz. 11.00-16.00 Zawody deskorolkarzy o Puchar … /Skate Park przy Hali Widowiskowo – 
Sportowej na ul. Szafera/ 



 

 

 

 

5.  godz.11.00-20.00 Military Zone – obóz wojskowy gdzie będzie można obejrzeć zabytkowe pojazdy 
wojskowe, żołnierzy w historycznych mundurach, wyposażenie obozu z tamtych lat oraz zjeść 
prawdziwą wojskową grochówkę z kuchni polowej. Atrakcje te zapewnią Grupy Rekonstrukcyjne z 
terenu naszego województwa. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-
Sportową/ 
6. godz.11.00-17.00 Strefa dla dzieci – największe zjeżdżalnie (zamki, statki, itp.), elektryczne autka 
do przejażdżek, konkursy i zabawy. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-
Sportową/ 
7. godz.11.00-17.00 Wyścigi spalinowych i elektrycznych modeli samochodów RC na specjalnie 
przygotowanym torze. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
8. godz.11.00-17.00 Strefa Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – symulator dachowania, symulator 
pasów bezpieczeństwa, alkogogle, pogadanki i konkursy prowadzone przez Policję, Straż Graniczną, 
itp. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
9.  godz.11.00-20.00 Gastronomia – punkty z gorącymi posiłkami, kawa, lody, zimne napoje, gofry itp. 
/Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
10. godz. 11.00-17.00 Scena na której odbywać się będą Konkursy , koncerty zespołów lokalnych, 
pokazy taneczne, pokazy walk, zajęcia z aerobiku, spotkania ze znanymi szczecinianami, itp. 
/Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
11. godz.20.00 Meta  pierwszego zawodnika Rajdu Baja Poland . /Strzelnica Wojskowa przy ul. 
Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/. Odcinki specjalne rozgrywane są w tym dniu na 
poligonie w Drawsku Pomorskim. 
31.08.2014 – NIEDZIELA 
1.  godz.8.50  Wyjazd  pierwszego zawodnika z miasteczka rajdowego na odcinek specjalny- Rajd Baja 
Poland 
2.  godz.9.15  start do odcinka specjalnego – Lubieszyn stacja paliw BP 
3.  godz.10.15  meta odcinka przy miasteczku rajdowym 
4. godz.12.50 Wyjazd  pierwszego zawodnika z miasteczka rajdowego na odcinek specjalny- Rajd Baja 
Poland 
5.  godz.13.15 start do odcinka specjalnego- Lubieszyn stacja paliw BP 
6.  godz.14.15  meta odcinka przy miasteczku rajdowym 
7.  godz.10.00-15.30 Military Zone – obóz wojskowy gdzie będzie można obejrzeć zabytkowe pojazdy 
wojskowe, żołnierzy w historycznych mundurach, wyposażenie obozu z tamtych lat oraz zjeść 
prawdziwą wojskową grochówkę z kuchni polowej. Atrakcje te zapewnią Grupy Rekonstrukcyjne z 
terenu naszego województwa. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-
Sportową/ 
8. godz.10.00-15.30  Strefa dla dzieci – największe zjeżdżalnie (zamki, statki, itp.), elektryczne autka 
do przejażdżek, konkursy i zabawy. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-
Sportową/ 
9. godz.10.00-15.30 Wyścigi spalinowych i elektrycznych modeli samochodów RC na specjalnie 
przygotowanym torze. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
10. godz.10.00-15.30  Strefa Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – symulator dachowania, 
symulator pasów bezpieczeństwa, alkogogle, pogadanki i konkursy prowadzone przez Policję, Straż 
Graniczną, itp. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
11.  godz.10.00-15.30 Gastronomia – punkty z gorącymi posiłkami, kawa, lody, zimne napoje, gofry 
itp. /Strzelnica Wojskowa przy ul. Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
12.  godz.10.00-15.30 Scena na której odbywać się będą koncerty zespołów, pokazy taneczne, pokazy 
walk, zajęcia z aerobiku, spotkania ze znanymi szczecinianami, itp. /Strzelnica Wojskowa przy ul. 
Szafera tuż za Halą Widowiskowo-Sportową/ 
13.  godz. 11.00-15.30 Szkółka deskorolkarzy  Skate Park przy Hali Widowiskowo – Sportowej na ul. 
Szafera/ 
14.  godz.11.00-17.00  Strefa wystawców 
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15. godz.15.30 Uroczyste wręczenie pucharów Zwycięzcom Rajdu Baja Poland. Na specjalnie 
przygotowanej rampie i podium - puchary i nagrody odbierać będą najlepsi zawodnicy w 
poszczególnych klasach rozgrywanych podczas Rajdu. Towarzyszyć temu będzie specjalna oprawa 
medialna. 
 
Powyższy scenariusz jest wersją roboczą i niektóre jego elementy mogą ulec zmianie. 
 
Zapraszamy Państwa serdecznie do współtworzenia tak ważnego wydarzenia jakim jest Puchar 
Świata FIA w Rajdach Terenowych rozgrywany po raz kolejny w naszym mieście. Łącząc siły 
możemy wspólnie przyczynić się do tego, aby impreza ta stała się bardziej widowiskowa i na stałe 
przyciągała do Szczecina rzesze kibiców z całego świata. 

 
 

 
         

 


