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REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

XVIII MOSIŃSKI RAJD ORKIESTROWY
ORGANIZOWANY PRZEZ AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI delegatura MOSINA
DATA IMPREZY:
START RAJDU:
META I BAZA RAJDU:

NIEDZIELA 30 STYCZNIA 2022 ROKU
TARGOWISKO MIEJSKIE MOSINA, UL. FARBIARSKA
BRAK / MOK MOSINA, UL. DWORCOWA 4
/w zależności od aktualnych obostrzeń COVIDowych oraz wyników ankiety wśród zawodników/

WŁADZE RAJDU
Szef wszystkich szefów:
Norbert Frydrychowicz
Szefowie ds. trasy:
Bartłomiej Osmański, Przemysław Osmański
Szefowie ds. weryfikacji:
Karolina Osmańska, Jakub Osmański
Szefowie ds. dodatkowej weryfikacji Norbert Frydrychowicz, Adrian Lewendowski
Szef komisji obliczeń:
Przemysław Osmański
Szef SZ:
Wojciech Gabryelczyk
Projekt 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 zwycięskich załóg w kategoriach rajdowej i orkiestrowej
•
wyłonienie najlepszych kierowców w sprawnościowych próbach samochodowych
ZASADY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
•
mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną informujemy, że rajd odbywa się w formule indywidualnej,
tzn. bez tradycyjnej bazy rajdu, startu oraz mety, w gronie własnej załogi, bez fizycznego kontaktowania się z
innymi uczestnikami rajdu
•
każda załoga zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących zaleceń związanych z COVID-19
•
nie stosowanie się do powyższych zaleceń grozi dyskwalifikacją załogi
•
Jeśli warunki na to pozwolą może zostać zorganizowana meta i rozdanie pucharów w MOK Mosina. Zawodnicy
zostaną o tym poinformowani na odprawie do rajdu
ZGŁOSZENIA
•
wykupienie pakietu startowego - czyli między innymi numeru startowego
•
zgłoszenie się na miejsce próby samochodowej SZ1 w dniu 30.01.2022 od godziny 10:00 do godziny 12:00
zgodnie z harmonogramem
WPŁATY
•
•

wszelkie wpłaty dokonujemy na eSkarbonkę WOŚP - h�ps://eskarbonka.wosp.org.pl/pbhmwd
aby dokonać wpłaty na stronie wybieramy odpowiednią kwotę lub wpisujemy własną. Zaznaczamy opcję
„Chcę, aby kwota mojej wpłaty była widoczna”, wybieramy typ płatności oraz wpisujemy w miejsce „W tym
miejscu podaj imie” numer telefonu, tak abyśmy mogli zweryfikować dokonane wpłaty i przypisać je do
konkretnych załóg. Następnie wybieramy przycisk Dorzuć się i dalej postępujemy zgodnie z instrukcją
wyświetlaną na ekranie. Dodatkowo na adres mailowy: rajdorkiestrowy2022@2st.pl wysyłamy zgłoszenie w
którym wpisujemy:
•
imię i nazwisko kierowcy, imię i nazwisko pilota
•
numer telefonu do kontaktu (ten sam który został wpisany przy wpłacie na eSkarbonkę) oraz na który
będzie możliwość wysłania dodatkowych informacji w dniu rajdu
•
i dla formalności - kwota która została wpłacona na eSkarbonkę

WARUNKI DO UCZESTNICZENIA W IMPREZIE
•
wykupienie numeru startowego
•
uczestnikiem może być każdy posiadacz samochodu osobowego zgłaszający chęć startu w imprezie oraz osoby
towarzyszące
•
samochód zgłoszony do imprezy musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny
•
kierowca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów

WPISOWE
•
w całości jest przekazywane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy a wynosić będzie tyle ile zostanie
wylicytowane przez uczestnika podczas licytacji numerów startowych
RAMOWY PROGRAM IMPREZY DLA WERSJI ONLINE
•
18.01 – 24.01 licytacja numerów startowych na profilu delegatury Mosina na FB w wydarzeniu XVIII Mosińskiego
Rajdu Orkiestrowego (zasady licytacji i zakupu numerów startowych zostaną opisane w osobnej informacji dostępnej
na stronie delegatury Mosina oraz na fanpage delegatury na FB w wydarzeniu XVIII Mosińskiego Rajdu
Orkiestrowego)
•
25.01 - 29.01 możliwość wykupu pozostałych numerów startowych które nie zostały wylicytowane w pierwszym
terminie
•
28.01 – odprawa opublikowana na profilu delegatury na FB
•
30.01 od godziny 10:00 – próba SZ, wydanie dokumentów rajdowych i startu do rajdu
•
30.01 18:00 (po otrzymaniu ostatnich kart drogowych zawodników) na profilu delegatury na FB zostanie
opublikowana Wzorcowa Karta Drogowa
•
Do 31.01 18:00 można zgłaszać zastrzeżenia do przejazdu opublikowanego we Wzorcowej Karcie Drogowe
•
31.01 20:00 opublikowanie prowizorycznych wyników rajdowych
•
Do 01.02 18:00 można zgłaszać zastrzeżenia do opublikowanych wyników (tylko rachunkowe) oraz wpłacać na konto
niwelatory do klasyfikacji orkiestrowej i przesyłać potwierdzenie dokonanych wpłat
•
01.02 20:00 opublikowanie ostatecznych wyników w klasyfikacji rajdowej i orkiestrowej
•
Wręczenie pucharów dla zwycięzców odbędzie się w pierwszym możliwym terminie lub będą do odbioru w
Delegaturze Mosina po wcześniejszym ustaleniu terminu, lub w przypadku zakończenia w MOK - na scenie MOK
TRASA RAJDU
Trasę rajdu należy pokonać wg dostarczonego na starcie opisu trasy (i�nerer). Zadaniem załóg jest wykonanie prób
sprawności SZ, zadań dodatkowych, zadań na trasie oraz zgłoszenie się w wyznaczonym czasie na mecie.
PUNKTACJA
•
Brak wizy PKP – 100 punktów
•
Fałszywa wiza PKP – 60 punktów
•
Zadania specjalne i dodatkowe punktowane będą wg punktacji ogłoszonej na odprawie zawodników lub przed
wykonaniem zadania.
•
Za każde przekroczenie na trasie rajdu przepisów prawa o ruchu drogowym, stwierdzone przez organizatora rajdu
lub inne upoważnione organy kontrolne – 100 pkt.
•
Niewystartowanie do odcinka – 80 000 ptk
•
Spóźnienia – brak spóźnień
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
Organizator może zdyskwalifikować załogę za niedostosowanie się do uwag organizatorów i sędziów, niesportowe
zachowanie wobec współuczestników rajdu, komunikowanie się załóg między sobą, zmianę pojazdu lub składu załogi,
trzykrotne przekroczenie przepisów prawa o ruchu drogowym.
NAGRODY
Puchary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach: rajdowej i orkiestrowej.
WYJAŚNIENIA I PROTESTY
Organizator nie przewiduje składania protestów dotyczących trasy, przejazdu itp.
Pozostałe terminy zgodnie z Ramowym Programem Imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W związku z tym, że całość rajdu ma na celu przyniesienie jak największego dochodu dla WOŚP, zawodnicy będą mieli
możliwość „poprawienia” swoich wyników sportowych zasilając eSkarbonkę WOŚP. W związku z powyższym wyniki rajdu
zostaną ogłoszone w kategorii sportowej i w kategorii orkiestrowej (uwzględniające „poprawki”. -1 punkt to 1 złotówka
wpłacona w bazie rajdu)
RAJD NIE JEST ZGODNY Z KODYFIKATOREM PZM, jednak korzysta z jego niektórych zapisów. O odstępstwach załogi zostaną
powiadomione w osobnym komunikacie lub na odprawie przed rajdem.
Organizator nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przez uczestników, jak i osoby trzecie w trakcie
trwania rajdu 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,
Przystąpienie do „XVII 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.
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