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REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
OTWARTEJ PRÓBY SAMOCHODOWEJ „SZ OPEN”

XVI MOSIŃSKIEGO RAJDU ORKIESTROWEGO
ORGANIZOWANY PRZEZ AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI delegatura MOSINA

DATA IMPREZY: NIEDZIELA 12 STYCZNIA 2020 ROKU
MIEJSCE OTWARTEJ PRÓBY: TARGOWISKO MIEJSKIE MOSINA, UL. FARBIARSKA
WŁADZE RAJDU
Szef wszystkich szefów: Norbert Frydrychowicz
Szef SZ: Wojciech Gabryelczyk
Szef startu SZ: Adrian Lewendoski
Szef ds. wpisywania wyników w kartę: Jerzy Frydrychowicz
Szef ds. projektów graficznych: Jakub Osmański
Szef ds. nagłośnienia: Jacek Rogalka
Partner ds. projektu numerów startowych: „TINTO” Joanna Piotrowska
CEL IMPREZY
• propagowanie Sportowych Imprez Popularnych, doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu, podnoszenie

kultury motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego
• zbiórka pieniędzy na cele charytatywne
• wyłonienie najlepszych kierowców w sprawnościowych próbach samochodowych
ZGŁOSZENIA
• zgłoszeniem do otwartej próby samochodowej jest stawienie się na miejscu próby
WARUNKI DO UCZESTNICZENIA W IMPREZIE
• zapoznanie się z regulaminem otwartej próby samochodowej
• podpisanie oświadczenia
• umieszczenie na przedniej szybie karty z numerem startowym otwartej próby
• okazanie dokumentów samochodu (dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym), aktualnego

ubezpieczenia OC, oraz prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia posiadanego typu pojazdu
• uczestnikiem może być każdy posiadacz samochodu osobowego zgłaszający chęć startu w imprezie
• samochód zgłoszony do imprezy musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny
• kierowca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów
UWAGA! Organizator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia dokumentów pojazdu, poświadczenia ubezpieczenia oraz
uprawnień kierowcy przed dopuszczeniem do próby. Ich brak jest równoznaczny z wykluczeniem ze startu w próbie.
WPISOWE
W całości zostanie przekazane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a wynosić będzie tyle ile zostanie wrzucone
przed każdym przejazdem do puszek wolontariuszy WOŚP na starcie do próby
RAMOWY PROGRAM IMPREZY*
12:30 rozpoczęcie prób otwartych
16:00 – 17:00 zakończenie prób otwartych (w zależności od warunków i ilości uczestników)
17:00 wywieszenie wyników prowizorycznych
17:15 oficjalne ogłoszenie wyników rajdu
18:00 wręczenie pucharów na głównej scenie MOK
*Podane godziny są orientacyjne i mogą się zmienić np. w zależności od ilości załóg
PRÓBY SZ
• za każdą 0,1s trwania próby- 0,1 punktu
• przewrócenie lub przesunięcie słupka poza obrys - 5 punktów
• falstart lub niezatrzymanie się na linii mety – 5 punktów
• za niewystartowanie do próby lub błędny przejazd – 200 punktów
• za zmianę składu załogi lub wystartowanie w niepełnym składzie załogi – 200 pkt
• za zmianę samochodu wyłącznie na próbie sprawności – 200 pkt.
W czasie próby SZ kierowcy może towarzyszyć dodatkowa osoba np. pilot
UWAGA! Załoga może zostać nie dopuszczona do kolejnych przejazdów w przypadku rażącego odstępstwa ostatniego
przejazdu od wzorcowego przejazdu próby samochodowej
Załoga może zostać niezwłocznie usunięta z placu na którym odbywa się próba w przypadku naruszenia regulaminu,
regulaminów pomocniczych, KJS, nie stosowania się do poleceń sędziów i obsługi próby.



NAGRODY
Puchar dla zwycięzcy próby otwartej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników, jak i osoby trzecie w
trakcie trwania próby otwartej oraz zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Organizator zastrzega sobie prawo właściwej interpretacji i uzupełnień niniejszego regulaminu.
Wszelkie komunikaty rajdowe wydawane przez organizatora są wiążące i stanowią integralną część niniejszego
regulaminu.
Zgłoszenie do imprezy oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu.

Akceptując regulamin uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii oraz materiałów filmowych z jego
udziałem oraz pasażerów.

Przystąpienie do Próby Otwartej „XVI Mosińskiego Rajdu Orkiestrowego” jest jednoznaczne z wyrażeniem przez
uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z organizacją w/w imprezy oraz
publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora (włączając to np. funpage na facebooku).
Uczestnik ma praco do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania.
Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.

PRÓBA SAMOCHODOWA SZ OPEN KIEROWNIK PRÓBY: WOJCIECH GABRYELCZYK
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