Regulamin samochodowej imprezy

Rajd Andrzejkowy 2018
z okazji 40-lecia Koła BLOK
Poznań - Przeźmierowo - 24 listopada 2018 r.
I. Organizator
Automobilklub Wielkopolski - Koło NISSAN AW, Koło Seniorów i Koło Blok
II. Władze Rajdu
Komandor – Andrzej Górczyński
Wicekomandorowie – Jerzy Dziudzia i Jacek Laskowski
Kierownik prób sprawnościowych – Maciej Kunkul
Sędziowie: Grzegorz Rybak, Andrzej Górczyński
Przewodniczący Komisji Obliczeń - Grzegorz Rybak
III. Cel Imprezy
- wyłonienie najlepszej załogi (kierowca + pilot) w rywalizacji na próbach sportowych oraz podczas
jazdy okrężnej i w innych elementach klasyfikacji
- popularyzacja turystyki samochodowej
- propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
- integrowanie użytkowników i sympatyków samochodów NISSAN i MITSUBISHI oraz innych marek
- uczczenie 40. rocznicy utworzenia Koła BLOK Automobilklubu Wielkopolski.
IV. Uczestnictwo i zgłoszenia
W imprezie uczestniczyć mogą członkowie Automobilklubu Wielkopolski, a także osoby nie
zrzeszone wraz z rodzinami, używając własnych samochodów.
Zapisy przyjmują do 19 listopada 2018 roku:
Witold Głowiński e-mail: witold-g5@wp.pl, tel. 608 182 127
Andrzej Górczyński e-mail: a_gorczynski@echostar.pl. tel. 502 566 720
Grzegorz Rybak e-mail: turystyka@aw.poznan.pl, tel. (61) 853 61 03
Wpisowe wynosi 25 zł od osoby dla członków AW, dla pozostałych osób 35 zł. Wpłata osobiście
w Dziale Turystyki AW lub na konto AW
Santander Bank Polska 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Przystąpienie do Rajdu Andrzejkowego 2018 jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez
uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz
publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo
dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania swoich
danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych jest jednoznaczne z rezygnacją
z udziału w imprezie.
V. Trasa imprezy samochodowej
Start: Auto Salon POLODY – Poznań, ul. Tymienieckiego 38 (przy ul. Mieszka I)
Meta: Tor Poznań, Przeźmierowo ul. Wyścigowa
Zakończenie imprezy w Sali Toru Poznań w Przeźmierowie
Trasa składa się z jednego odcinka. Przejazd należy wykonać zgodnie z opisem trasy dostarczonym
na starcie. Zadaniem załóg jest przejechanie trasy w podanym czasie, rozwiązanie zadań z trasy i
testów, wykonanie prób sprawnościowych na Torze Poznań oraz zgłoszenie się na mecie.
VI. Obowiązki uczestników
- skład załogi oraz pojazd zgłoszony do uczestnictwa w imprezie nie mogą być zmieniane

- załoga odpowiada za dokumenty rajdowe. Ich czytelność i kompletność wpisów – poprawki w
karcie drogowej będą traktowane jak błędne odpowiedzi.
- kierowcy zobowiązani są do stosowania przepisów ruchu drogowego, odpowiadając osobiście
za ich przekroczenie i pod rygorem wykluczenia z imprezy
- uczestnicy są zobowiązani zastosować się do zaleceń organizatora i sędziów
- niedozwolone jest komunikowanie się załóg między sobą
VII. Punktacja
1. Podczas jazdy na trasie:
- za braki w wyposażeniu oraz usterki techniczne
- za brak lub błędną odpowiedź na pytanie z trasy
- za błędną odpowiedź z testów
- za każdą minutę późniejszego przyjazdu na metę
- za przekroczenie przepisów ruchu drogowego
- za zagubienie karty drogowej
2. Podczas prób sprawnościowych
- za każdą jedną 0,1 sek. trwania próby
- za potrącenie lub przewrócenie słupka
- za przekroczenie tylną osią linii mety
- za błędny przejazd lub pominięcie próby
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- 150% najlepszego czasu

VIII. Klasyfikacja
Zwycięzcą zostanie załoga, która będzie miała najmniej punktów karnych. W przypadku równej
ilości punktów decyduje lepszy wynik na próbie sprawnościowej. Protesty dotyczące błędów
rachunkowych można zgłaszać w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników prowizorycznych po
wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł.
IX. Nagrody
Dla trzech pierwszych załóg przewidziane są puchary dla kierowcy i pilota.
Trzy pierwsze załogi otrzymają nagrody rzeczowe – po jednej nagrodzie.
Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia.
Puchar dla zwycięzcy konkursu strzeleckiego z okazji 40-lecia Koła BLOK, za II i III miejsce – medale.
X. Uwagi końcowe
- zgłoszenie się załogi do startu w imprezie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
- organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i straty powstałe w stosunku do załóg i ich
pojazdów, jak i spowodowane przez załogi w stosunku do osób trzecich oraz ich mienia w czasie
trwania imprezy
- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji odpowiedzi na pytania i uzupełnienia niniejszego
regulaminu.
- organizator zapewnia posiłek w czasie imprezy
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PROGRAM IMPREZY - sobota 24 listopada 2018 r.
- przyjmowanie załóg w Salonie NISSAN POLODY – Poznań, ul. Tymienieckiego 38
- start pierwszej załogi
- start pierwszej załogi do próby sprawnościowej na Torze „Poznań”
- przyjazd pierwszej załogi na metę
- konkurs strzelecki z okazji 40-lecia koła BLOK
- posiłek
– spotkanie Rady Automobilklubu Wielkopolski z okazji 40-lecia Koła BLOK
- ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród
- zakończenie imprezy.

