
RALLYCROSSPOLANDRC — III RUNDA 19.05.2019 TORUŃ 

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY  

Wstęp 

II runda Rallycross Poland RC - Toruń modeli RC zostanie przeprowadzona zgodnie  
z postanowieniami Regulaminu Ramowego Rallycross Poland RC - Toruń w sezonie 2019 
i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego. 

Brak akceptacji regulaminu jest równoznaczne z brakiem możliwości wzięcia udziału 
w zawodach. 

1. Przebieg zawodów 

1.1. Ostateczne zamknięcie listy zgłoszeń 17.05.2019 (piątek) Godz. 23:59 

1.2. Odbiór Administracyjny i wydanie nr startowych 19.05.2019 Godz. 9:45 - 10:00 

1.3. Odprawa zawodników 19.05.2019 Godz. 10:15 

1.4. Trening zapoznawczy 19.05.2019 Godz. 10:20 

1.5. Trening oficjalny 19.05.2019 Godz. 10:40 

1.6. Biegi kwalifikacyjne, finałowe 19.05.2019 od godz. 11:00 

1.7. Przerwa obiadowa 19.05.2019 ok. godz. 13:00 

1.8. Publikacja klasyfikacji końcowej i wręczenie nagród 19.05.2019 ok. godz. 15:00 

§1 Ustalenia ogólne 

1. Miejsce i termin zawodów: 
Zawody zostaną rozegrane w dniu 19.05.2019 roku (niedziela) na terenie toru 
samochodowego Moto Park przy ulicy Bielańskiej 66 w Toruniu (tor dla modeli RC). 

2. Nazwa i ranga zawodów:  
III runda Rallycross Poland RC - Toruń 2019 

3. Charakterystyka: 
Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia i składać się będą z 8 biegów 
kwalifikacyjnych (4 okrążenia toru) oraz finałów dla poszczególnych klas (6 okrążeń). Biegi 
kwalifikacyjne będą rozgrywane na torach "Toruń" oraz "Słomczyn". Pomiędzy biegami 
zawodnicy mają możliwość naprawy modeli, o ile nie koliduje to z obowiązkiem serwisu dla 
pozostałych zawodników. 

4. Zawodnik nie zostanie klasyfikowany jeżeli nie ukończy minimum połowy biegów 
kwalifikacyjnych danej rundy. 
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5. Kontrola wyścigu: 
Podczas trwania zawodów sędziowie będą wyposażeni we flagi wspomagające biegi:  
– flaga czerwona – przerwanie i powtórzenie wyścigu, 
– flaga w szachownicę – koniec wyścigu. 

§2 Organizacja, osoby funkcyjne 

1. Nazwa Organizatora: 
Rallycross Poland RC – Toruń; www.facebook.com/prxrc 

2. Sędzia Główny / Dyrektor Zawodów: 
Jarosław Żurek 

3. Sędziowie pomocniczy: 
Adam Rzymyszkiewicz, Przemysław Kosiński 

4. Sędzia chronometrażu: 
zostanie powołany i ogłoszony w trakcie odprawy zawodników 

5. Sędzia Joker Lap: 
zostanie powołany i ogłoszony w trakcie odprawy zawodników 

§3 Zgłoszenia, udział w zawodach 

1. Zawodnik – tylko osoba zgłoszona poprzez stronę www jako zawodnik ma prawo prowadzić 
model podczas biegów.  

2. Obowiązki zawodnika: 

2.1. Odbiór dokumentów w określonych ramach czasowych – Zawodnik, który nie dokonał 
odbioru administracyjnego w ustalonym czasie nie będzie miał możliwość wzięcia 
udziału w zawodach. 

2.2. Obecność na odprawie, 

2.3. Stosowanie się do komunikatów sędziowskich, 

2.4. Udzielanie "serwisu" zawodnikom startującym w biegach. Rozumie się przez to pomoc 
w przypadku, kiedy model zawodnika wypadnie z toru i samodzielnie nie może na 
niego wrócić. 

3. Procedura zgłoszeń 

3.1. Zgłoszenia należy dokonać na stronie www. tkm.torun.pl do dnia 17.05.2019 r. (piątek) 
godz. 23:59. 

3.2. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 

3.3. Przez fakt zgłoszenia zawodnik przyjmuje do wiadomości, że startuje w zawodach na 
własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty 
wynikłe podczas zawodów. 
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4. Maksymalna ilość uczestników 

4.1. Organizator nie przewiduje limitu ilości zawodników. Jednak w przypadku zgłoszenia 
się powyżej 40 zawodników może dojść do zmiany ilości okrążeń w danych biegach, 
o czym zostaną poinformowani Zawodnicy odrębnym komunikatem. 

5. Modele dopuszczone do startu w zawodach 

5.1. Wszystkie modele zgłoszone do zawodów muszą być zgodne z Regulaminem 
Ramowym Rallycross Poland RC – Toruń 2019. 

5.2. Podział na klasy: Supercar, RX2 

5.3. Wszystkie modele muszą być zgodne z przepisami technicznymi swojej klasy 
począwszy od Odbioru Administracyjnego do czasu rozwiązania parku zamkniętego 
tzn. po ogłoszeniu wyników oficjalnych. 

6. Ostateczny przydział zawodnika do klasy określa lista startowa zatwierdzona po Odbiorze 
Administracyjnym przez Sędziego Głównego. 

§4 Wpisowe 

1. Wysokość wpisowego wynosi 25 zł / zawodnik i stanowi koszt przygotowania zawodów, 
produkcji materiałów promocyjnych, budowy nowych elementów trasy oraz utrzymania 
toru. 

2. Zawodnicy i osoby towarzyszące będą miały możliwość zamówienia obiadu u organizatora 
zawodów. Obiad będzie dodatkowo płatny podczas odbioru administracyjnego. 

3. Wpłaty wpisowego przyjmowane będą gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze 
zawodów.  

4. Ulgę w opłacie startowej uzyskują:  

4.1. rodzic (zawodnik) + jedno dziecko (zawodnik) – opłata – 45 zł, 

4.2. rodzic (zawodnik) + dwoje dzieci (zawodnicy) – opłata – 60 zł, 

4.3. rodzeństwo (dwóch zawodników) – opłata 45 zł, 

4.4. rodzeństwo (trzech zawodników) – opłata 60 zł. 

5. Dodatkową opłatą (15 zł) objęty jest opcjonalny posiłek w przerwie obiadowej zapewniany 
przez Organizatora. Chęć zamówienia posiłku należy wykazać podczas zapisów. Opłata za 
posiłek będzie pobierana podczas Odbioru Administracyjnego. 

§5 Numery startowe, baza serwisowa 

1. Numery startowe 

1.1. Numer startowy zostaje przypisany zawodnikowi na cały sezon z góry. 
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1.2. Numery startowe dostarczone przez Organizatora w postaci naklejek, Zawodnik musi 
umieścić na dachu karoserii modelu według wzoru zaprezentowanego podczas 
Odbioru Administracyjnego (patrz Wstęp pkt. 1.2). 

1.3. W przypadku zniszczenia numeru startowego w trakcie trwania zawodów, Zawodnik 
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie jednego z Sędziów. Zostanie wydana 
nowa kopia numeru. 

1.4. Za zgubienie lub zniszczenie naklejki z numerem startowym poza terenem zawodów, 
od Zawodnika zostanie pobrana opłata w wysokości 5 zł za wydanie nowej kopii 
numeru. 

2. Baza serwisowa 

2.1. Teren bazy serwisowej zostanie wyznaczony przez Organizatora i odpowiednio 
oznakowany. 

2.2. Na teren bazy serwisowej wstęp mają wyłącznie zawodnicy i/lub opiekunowie. Osoby 
postronne mogą zostać wyproszone przez Organizatora lub jednego z Sędziów. 

2.3. Organizator zabezpieczy na czas trwania zawodów zasilanie 230V, WC. 

2.4. Stoliki do serwisowania modeli zawodnicy zabezpieczają we własnym zakresie. 

§6 Protesty 

1. Termin składania Protestów i zażaleń w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być 
kierowane do Sędziego Głównego Zawodów wyłącznie na piśmie, w terminie do 15 minut od 
chwili opublikowania wyników nieoficjalnych. Po tym czasie stają się wynikami oficjalnymi, 
a protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.  

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.  

§7 Postanowienia końcowe 

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu, zmiany 
godzin rozpoczęcia poszczególnych etapów podczas trwania zawodów, wydawania 
dodatkowych instrukcji oraz komunikatów, stanowiących integralną część Regulaminu 
Uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania zawodów.  

Dyrektor Zawodów  
Jarosław Żurek
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