
REGULAMIN OTWARTEJ PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ SZOPEN (dodatek do REGULAMINU) 

XIX MOSIŃSKI RAJD ORKIESTROWY 
ORGANIZOWANY PRZEZ AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI delegatura MOSINA 

DATA IMPREZY:  NIEDZIELA 29 STYCZNIA 2023 ROKU 
MIEJSCE SZOpen: TARGOWISKO MIEJSKIE MOSINA, UL. FARBIARSKA 
DATA I GODZINA:  29.01.2023 12:30 
 
CEL IMPREZY 

- wyłonienie najlepszych kierowców w otwartej sprawnościowej próbie samochodowej (zwanej dalej 
SZOpen) 
 
ZGŁOSZENIA 

- zgłoszeniem do SZOpen jest stawienie się na starcie próby otwartej od godziny 12:30 w dniu rajdu, 
dostarczenie wypełnionego oświadczenia dostępnego na stronie internetowej aw.mosina.org lub na 
naszym profilu na Facebook, wpłata dowolnej kwoty do puszki WOŚP (jedna wpłata – jeden przejazd) 

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZOpen 

- uczestnikiem może być każdy posiadacz samochodu osobowego zgłaszający chęć startu w SZOpen 
- samochód zgłoszony do SZOpen 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 SZOpen Ich brak jest równoznaczny 
z wykluczeniem ze startu. 

WPISOWE 

W całości jest przekazywane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy przejazd 
„opłacany” jest dowolnym datkiem od 5zł w górę do puszki WOŚP 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY* 

12:30 początek otwartej próby sprawnościowej SZOpen 
16:00 ostatni przejazd w ramach SZOpen 
17:30 wywieszenie wyników prowizorycznych 
17:45 oficjalne ogłoszenie wyników rajdu 
18:00 wręczenie pucharów na głównej scenie MOK 

 

PUNKTACJA PRÓBY SZOpen 

- 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 
- błędny przejazd – 200 punktów 
Organizator może zdyskwalifikować oraz wykluczyć z dalszej rywalizacji załogę za niedostosowanie się 
do uwag organizatorów i sędziów, niesportowe zachowanie wobec współuczestników SZOpen oraz 
rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



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 „XIX 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. 


