REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

3. RAJD ZIMOWYCH BEZDROŻY
I runda Mistrzostw Polski Modeli RC w Rajdach Terenowych 2019

WSTĘP
PRZEBIEG ZAWODÓW
Zamknięcie listy zgłoszeń drogą elektroniczną

28.02.2018

Godz. 22:00

Odbiór Administracyjny, przyjmowanie dodatkowych zgłoszeń

Godz. 8:50 - 9:30

Odprawa zawodników i zapoznanie z trasą

Godz. 9:40 - 9:50

Start do I Etapu
Posiłek

03.03.2019

Godz. 10:00
ok. godz. 12:25

Meta, Park Zamknięty i sprzątanie OS-ów

ok. godz. 16:00

Publikacja klasyfikacji końcowej i wręczenie nagród

ok. godz. 16:30

1 USTALENIA OGÓLNE
1.1 Miejsce i termin zawodów: Zawody zostaną rozegrane 03.03.2019 roku (niedziela) na terenie
pustyni „Stawki” w Toruniu (wjazd od ulicy Stara Droga).
1.2 Charakterystyka: Zawody składać będą się z 8-10 odcinków specjalnych (OS-ów). Ostatni
odcinek specjalny będzie rozegrany jako Power Stage (dodatkowa punktacja).
Nawierzchnia: piasek.
2 ORGANIZACJA, OSOBY FUNKCYJNE
2.1 Nazwa Organizatora: Stowarzyszenie RC Motorsport, www.rc-motorsport.pl
2.2 Dyrektor Zawodów / Sędzia Główny: Rafał Malach, tel. 503 438 504.
2.3 Dyrektor Administracyjny: Michał Jasiński
2.4 Chronometraż: Kamil Lepczyński
3 WPISOWE
3.1 Wysokość wpisowego = 50 zł/zawodnik .
3.2 Osoby zgłaszające się w dniu zawodów = 60 zł.
3.3 Zgłoszenie drugiego modelu do dodatkowej klasy = 15 zł.

3.4 Wpłaty wpisowego przyjmowane będą gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze
zawodów.
3.5 Ulgę w opłacie startowej uzyskują:
rodziny = -10 zł/zawodnik,
członek Stowarzyszenia RC Motorsport = 30 zł/zawodnik
osoby funkcyjne rajdu = 0 zł/zawodnik
4 NUMERY, BAZA SERWISOWA
4.1 Numery startowe. Numery startowe dostarczone przez Organizatora, zawodnik musi umieścić na
obu bokach karoserii modelu, brak numeru podczas trwania rajdu spowoduje karę czasową do
wykluczenia włącznie.
4.2 Organizator zabezpieczy na czas trwania zawodów dostęp do zasilania 230V.
4.3 Stoliki do serwisowania modeli zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie.
5 PROCEDURA START/META
5.1 Procedura startu do odcinka specjalnego będzie następująca:
Na starcie każdego odcinka specjalnego znajdować się będzie zegar cyfrowy. Zawodnicy startują w
odstępach 1-minutowych (chyba, że Sędzia Zawodów ustanowi inaczej).
5.2 Meta – zatrzymanie czasu nastąpi po przejechaniu modelem przez linię mety. Pomiar czasu
będzie wykonywany z dokładnością do 1/100sek.
6 NAGRODY
6.1 Za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej oraz każdej z klas – puchary.
6.2 Nagrodzenie nastąpi niezwłocznie po złożeniu trasy rajdu oraz ogłoszeniu i zatwierdzeniu
klasyfikacji końcowej.
7 PROTESTY
7.1 Termin składania
Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Sędziego
Głównego Zawodów wyłącznie na piśmie, w terminie do 15 minut od chwili opublikowania
wyników nieoficjalnych. Po tym czasie stają się wynikami oficjalnymi, a protesty dotyczące
ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.
7.2 Kaucja
Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi
w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez Sędziego Głównego, oraz
sędziów chronometrażu.
8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu,
wydawania dodatkowych instrukcji oraz komunikatów, stanowiących integralną część
regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Rajdu.

Dyrektor Zawodów
Rafał Malach

