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MARMA 29. Rajd Rzeszowski
W dniach 6 - 8 sierpnia 2020 r. odbędzie się MARMA 29. Rajd Rzeszowski, to po Rajdzie Polski,
druga największa impreza rajdowa w naszym kraju, gromadząca co roku na starcie najlepszych
polskich kierowców rajdowych i wielu utytułowanych zawodników z zagranicy. Tegoroczna edycja
„Rzeszowskiego” jest rundą Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach (FIA CEZ) oraz
Mistrzostw Polski, zarówno tych dla współczesnych rajdówek, jak i samochodów rajdowych sprzed
lat. Przy MARMA 29. Rajdzie Rzeszowskim odbędzie się także 6. Rajd Rzeszowiak, rajd okręgowy
zaliczany do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.
Trasa została poprowadzona drogami powiatów rzeszowskiego, strzyżowskiego i ropczyckosędziszowskiego. Jej długość wynosi ponad 430 km, z czego 133 km stanowią próby sportowe, jest
ich łącznie dziewięć. To w większości odcinki specjalne znane zawodnikom i kibicom z poprzednich
lat, czasem w nieco zmienionej konfiguracji.
W piątek (7 sierpnia) uczestnicy rajdu zmagać się będą z „oesami” w Pstrągowej (15,60 km) i Lubeni
(17,45 km) oraz w samym centrum Rzeszowa (2,00 km), gdzie wieczorem odbędzie się widowiskowy
odcinek super specjalny. W sobotę (8 sierpnia) rywalizacja przeniesie się do Zawadki (18,53 km) i
Zagorzyc (14,22 km).
6 sierpnia o godz. 19.50 na rzeszowskim rynku odbędzie się uroczyste otwarcie rajdu. Także w tym
miejscu zawody zostaną oficjalnie zakończone podczas ceremonii mety, która rozpocznie się w
sobotę (8 sierpnia), o godz. 15.15.
Organizatorzy informują, że MARMA 29. Rajd Rzeszowski (jak i inne imprezy sportu
samochodowego) będzie rozegrany przy bezwarunkowym spełnieniu niezmiennie obowiązujących
rygorów sanitarnych i epidemiologicznych. Będą one obejmować zawodników i ich zespoły,
organizatorów i komisarzy oraz służby porządkowe, a także – co zrozumiałe – widzów. Wszelkie
wiadomości na ten temat będą publikowane na internetowej stronie imprezy.
Sponsorami MARMA 29. Rajdu Rzeszowskiego są: MARMA Polskie Folie, Miasto Rzeszów,
Województwo Podkarpackie, Handlopex.
Program:
6 sierpnia, czwartek
- godz. 20:00 – CEREMONIA STARTU – Rzeszów, Rynek
7 sierpnia, piątek
- godz. 8:00-11:00 – Odcinek testowy Niechobrz
- godz. 13:00 – OS-1 Pstrągowa 1 (15,60 km)
- godz. 13:50 – OS-2 Lubenia 1 (17,45 km)
- godz. 16:30 – OS-3 Pstrągowa 2 (15,60 km)
- godz. 17:20 – OS-4 Lubenia 2 (17,45 km)
- godz. 19:30 – OSS-5 Rzeszów (2,00 km)
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8 sierpnia, sobota
- godz. 9:10 – OS-6 Zawadka 1 (18,53 km)
- godz. 10:00 – OS-7 Zagorzyce 1 (14,22 km)
- godz. 12:40 – OS-8 Zawadka 2 (23,00 km)
- godz. 13:30 – OS-9 Zagorzyce 2 (20,60 km)
- godz. 15:15 – CEREMONIA METY – Rzeszów, Rynek
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