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Wstęp 
3 i 4 Runda Rallycross Modeli RC w skali 1:10 zostanie przeprowadzony zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Ramowego OMTRc modeli RC w sezonie 2013 i 

niniejszego regulaminu uzupełniającego. 

 

PROGRAM ZAWODÓW 

Ostateczne zamknięcie listy zgłoszeń       27.04.2013 godz.24:00 

Odbiór Administracyjny wydanie nr startowych 01.05.2013 godz.08:45-09.00 

Badanie kontrolne BK-1 01.05.2013 godz.09:00-09.10 

Publikacja listy dopuszczonych do startu 01.05.2013 godz.09.15 

Odprawa z zawodnikami 01.05.2013 godz.09.20 

Trening zapoznawczy 

Trening oficjalny 

Biegi kwalifikacyjne, finałowe 

01.05.2013 godz.09.30 

godz.09.45 

od godz. 10:00 

Posiłek 01.05.2013 ok. godz.  12:30 

Opublikowanie klasyfikacji końcowej 01.05.2013 ok. godz. 15:00 

   

 

1.Postanowienia ogólne 

1.1 Miejsce i termin zawodów 

Zawody odbędą się w dniu 01.05.2013 roku na terenie Motoparku (Tory 

Rallycross modeli Rc).  

http://www.zumi.pl/,,,18.5502641,53.0219916,2,1,namapie.html?userMapPointText=

Rallycross+modeli+RC&userMapPointX=18.5489&userMapPointY=53.021152 

1.2 Nazwa i ranga zawodów 

3 i 4 Runda Otwartych Mistrzostw Torunia Rallycross Modeli RC w skali 1:10,  

Sezonu 2013  

1.3 Charakterystyka  

Zawody  zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia i składać się będą z  

dwóch niezależnych rund. Pomiędzy biegami zawodnicy będą mieli możliwość 

regulacji i naprawy modeli tzw. strefy serwisowe. W przerwie pomiędzy 3 i 4 rundą 

podany zostanie posiłek dla zawodników. 

 

2. Organizator, obsada sędziowska 

2.1 Nazwa organizatora 

Sekcja Modeli Kołowych Toruńskiego Klubu Motorowego 

2.2 Sędzia główny: Michał Sybilski tel. 606 651 444 

2.3 Sędziowie chronometrażu: 

2.4 Sędzia Joker Lap: 

 

3. Zawodnik i zgłoszenie do zawodów 

3.1 Zawodnik 

Tylko osoba zgłoszona jako zawodnik ma prawo prowadzić model po torze 

podczas trwania zawodów. 

http://www.zumi.pl/,,,18.5502641,53.0219916,2,1,namapie.html?userMapPointText=Rallycross+modeli+RC&userMapPointX=18.5489&userMapPointY=53.021152
http://www.zumi.pl/,,,18.5502641,53.0219916,2,1,namapie.html?userMapPointText=Rallycross+modeli+RC&userMapPointX=18.5489&userMapPointY=53.021152


3.2 Obowiązki zawodnika: 

- Obecność na odprawie  

- Stosowanie się do komunikatów sędziowskich 

- Po zakończeniu swojego przejazdu wyłączenie modelu i aparatury. 

- Udzielanie „serwisu” zawodnikowi biorącemu udział w kolejnym biegu. 

Przez pojęcie „serwis” rozumie się pomoc w przypadku kiedy zawodnik 

wypadnie z toru i samodzielnie nie może na niego wrócić lub gdy pozycja (ustawienie) 

modelu uniemożliwia kontynuowanie przejazdu innym zawodnikom. 

3.3 Procedura zgłoszeń   

3.3.1 Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na stronie 

www.modelmania.info  do dnia 27.04.2013 do godz. 24:00.  

3.3.2 Organizator ma prawo do nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

3.3.3 Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik przyjmuje do wiadomości, że 

startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do 

odszkodowań za straty wynikłe podczas zawodów. 

3.4 Organizator nie przewiduje ograniczenia ilości zawodników. 

 

4. Modele  

4.1 Wszystkie modele zgłoszone do zawodów muszą być zgodne z Regulaminem 

Technicznym ORMT modeli RC w skali 1:10 na rok 2013 (karoserie o dowolnym 

kształcie, ale pomalowane).  

 4.2  Podział  na klasy: 

- DIV 1- samochody zgodne z Regulaminem Technicznym ORMT w kl. S2000 i 

WRC na rok 2013 

- DIV 2-samochodyzgodne z Regulaminem technicznym ORMT w kl. N i S1600 

na rok 2013. 

4.3 Ostateczny przydział do klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez 

Sędziego Głównego. 

 

5  Wpisowe. 

5.1 Wysokość wpisowego wynosi 30 zł za dwie rundy i stanowi koszt przygotowania i 

przeprowadzenia zawodów. 

5.2 Wpisowe przyjmowane będzie w czasie odbioru dokumentów przez zawodnika w 

biurze zawodów. 

  

6. Numery  

6.1 Numery startowe  

Numery startowe oraz przynależność do odpowiedniej Div. dostarczone przez 

organizatora, zawodnik zobowiązany jest umieścić  na dachu karoserii modelu przed 

BK-1(możliwość czytania nr z tyłu samochodu). Brak numeru podczas trwania 

zawodów spowoduje karę czasową do wykluczenia włącznie.  

 

7. Nagrody 

7.1 Rozdanie nagród  



Rozdanie nagród nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu i zatwierdzeniu klasyfikacji 

końcowej rajdu. 

 

7.2 Nagrody: Medale i dyplomy za miejsca 1-3 w każdej Div. 

 

8. Protesty 

8.1 Termin składania 

Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane 

do Sędziego Głównego ustnie wyłącznie , w terminie 15 minut od chwili 

opublikowania wyników nieoficjalnych. 

8.2 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. 

 

9. Postanowienia końcowe  

      Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego 

regulaminu, wydawania dodatkowych instrukcji oraz komunikatów, stanowiących 

integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania 

zawodów. 

 

 

       Toruń 28.04.2013 r.                                                            Sędzia Główny 

  

Michał Sybilski 
 


