
2 Rajd Bielawa
REGULAMIN

„2 RAJD BIELAWA”
TRZECIA RUNDA AMATORSKIEGO 

RAJDOWEGO PUCHARU ZIEMI ZACHODNIEJ 2016

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1 Miejsce i termin Zawodów
Zawody odbędą się w dniach 6-7 sierpnia 2016 r. na trasach:

(zostaną podane w oddzielnym komunikacie Organizatora – łączna długość odcinków – ponad 43 km)

1.2 Nazwa i ranga zawodów
Zawody pod nazwą „2 Rajd Bielawski” dla aut posiadających klatki bezpieczeństwa zgodne 
z załącznikiem J. Zawody są trzecią rundą Amatorskiego Rajdowego Pucharu Ziemi Zachodniej 2016.

1.3 Lokalizacja biura zawodów
Biuro zawodów będzie znajdowało w budynku basenu „Aquarius” w Bielawie przy ulicy Grota 
Roweckiego 8.

1.4 Lokalizacja startu i mety
Start i Meta zlokalizowana będzie przy budynku basenu „Aquarius”.

1.5 Charakterystyka zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu dwóch dni. W pierwszy dzień odbędzie się prolog, a drugiego 
dnia zawody na odcinkach drogowych zamkniętych. Nawierzchnie dróg tylko i wyłącznie asfaltowe.

2. ORGANIZACJA

2.1 Nazwa organizatora 
 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie

 – Bielawska Grupa Motosport – osoba kontaktowa: Szymon Mazur, tel. 696 199 464.

2.2 Osoby oficjalne
 Komandor – Szymon Mazur

 Dyrektor ds. zabezpieczenia – Piotr Kruszyński

 Kierownik działu sportu – Czesław Szewczyk 

3. ZAŁOGA
3.1 Załogę stanowi wyłącznie kierowca i pilot, z czego pilot musi mieć ukończone 18 lat.

3.2 Nie dopuszcza się zamiany miejsc między kierowcą a pilotem. W przypadku stwierdzenia takiej  
 zamiany załoga zostanie wykluczona.
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3.3 Obowiązkiem załogi jest stawienie się na odprawie Uczestników.

3.4 Załoga ma obowiązek przejechać wszystkie próby w zapiętych pasach i kaskach ochronnych  
 oraz z zamkniętymi szybami i włączonymi światłami mijania.

4. ZGŁOSZENIA
Termin zgłoszeń – do dnia 30.07.2016 godzina 23:59

4.1 Zgłoszenie zostanie przyjęte i załoga zostanie umieszczona na liście zgłoszeń tylko wtedy  
 gdy wpłynie przelew przedpłaty na podane przez organizatora konto.

4.2 W momencie podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje na własną  
 odpowiedzialność i zrzeka się praw do odszkodowania za straty wynikłe podczas zawodów.  
 Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących w zawodach i innych  
 uczestników.

4.3 Organizator zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia załogi do zawodów bez podania przyczyn.

4.4 Liczba załóg dopuszczonych do startu maksymalnie 90.

4.5 Organizator zastrzega możliwość odwołania zawodów w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń.

5. WPŁATY I WPISOWE 
5.1 Aby zgłosić się do zawodów należy wypełnić zgłoszenie na stronie http://bgmsport.pl oraz wpłacić  
 zaliczkę w wysokości 100 zł na podane przez Organizatora konto (w oddzielnym komunikacie),  
 a pozostałą kwotę w w dniu zawodów podczas odbioru administracyjnego. 

5.2  Wysokość wpisowego wynosi – 470 zł

5.3 W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kierowcy oraz „2 Rajd Bielawa”.

5.4 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania Rajdu lub w przypadku  
 nieprzyjęcia zgłoszenia.

6. PODZIAŁ NA KLASY
 – Klasa 1 – do 903 ccm 

 – Klasa 2 – od 904 ccm do 1150 ccm

 – Klasa 3 – od 1151 ccm do 1400 ccm

 – Klasa 4 – od 1401 ccm do 1600 ccm

 – Klasa 5 – od 1601 ccm do 2000 ccm + auta TDI o maksymalnej pojemności skokowej silnika 2000 cm  
  z napędem na jedną oś, auta benzynowe doładowane o pojemności do 1600 cm z napędem na jedną oś

 – Klasa 6 – pow. 2000 ccm 

 – Klasa RWD OPEN – pojemność od 1601 ccm do 2000 ccm

 – Klasa Historyczna 2WD:  
 • Samochody  bloku zachodniego – modele których produkcja rozpoczęła  się przed 01. 1980  
  do końca produkcji  
 • Samochody  z bloku wschodniego – których produkcja rozpoczęła  się przed  06.1989 r, 
  czyli ogółem samochody konstrukcyjnie pochodzące sprzed 1989 roku do końca ich produkcji.
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7. UBEZPIECZENIE
7.1 Kierowcy który biorą udział w zawodach muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.  
 Zalecamy posiadanie ubezpieczenia NNW SPORT.

7.1 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg oraz  
 ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni bezpośredni w stosunku  
 do osób trzecich lub ich mienia.

8. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

8.1 Miejsce i czas
 Biuro „2 Rajd Bielawa”  Ośrodek Sportu i Rekreacji, 58-260 Bielawa, ul. Grota Roweckiego 8 Basen  
 „Aquarius”  – 6 sierpnia 2016, godzina 7.30–9.00

8.2  Potrzebne dokumenty
 – prawo jazdy kierowcy 
 – dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem 
 – ubezpieczenie OC i NW  
 – dokument potwierdzający tożsamość pilota 
 – zgoda pisemna właścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością  
  kierowcy ani pilota.

9. ZAPOZNANIE Z TRASĄ I BADANIE KONTROLNE
9.1  Badania kontrolne przeprowadzone zostaną w Bielawie 6 sierpnia 2016 w godzinach od 9.00 do 15.00. 

9.2 Zapoznanie z trasą odbędzie się w 6 sierpnia 2016 pomiędzy godziną 8.00 a 13.00. 

 • Zawodnicy od numeru 1 do 45 – BK rozpocznie się od 8.00 do 11.00 bezpośrednio po badaniu BK  
  zawodnicy mogą udać się na zapoznanie z trasą,

 • Zawodnicy od numeru 45 do 90 – BK rozpocznie się od 11.00  do 13.00,

 • Załogi od numeru 30 do 60 mogą udać się na zapoznanie trasy przed BK.

9.3 Badanie Kontrolne nie stanowi potwierdzenia, że samochód spełnia techniczne warunki  
 dopuszczenia do ruchu i nie może być utożsamiane z kontrolą przeprowadzaną w Stacji  
 Diagnostycznej. 

9.5 SAMOCHÓD

– Wszystkie samochody zgłoszone do Konkursu muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa zgodne z  
 przyjmowanymi normami obowiązującymi w sportach motorowych (w szczególności klatka  
 bezpieczeństwa, fotele kubełkowe i pasy szelkowe). Mocowania tych elementów muszą być zgodne  
 z przepisami stosowanymi w sportach motorowych.

– We wszystkich samochodach obowiązkowe jest stosowanie ręcznej gaśnicy proszkowej (min. 2 kg),  
 z aktualna data ważności.

– Każdy samochód musi być wyposażony w trójkąt ostrzegawczy i apteczkę pierwszej pomocy.

– Klatki bezpieczeństwa muszą być osłonięte otuliną ochronną, umieszczoną na wszystkich  
 elementach konstrukcyjnych, a w szczególności na elementach, które są narażone na bezpośredni  
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 kontakt.

– Wszystkie przedmioty w kabinie samochodu oraz bagażniku powinny być przymocowane, żeby nie  
 miały możliwości przemieszczania się podczas jazdy.

–  Identyczne koła (obręcz i opona) na każdej osi.

– Pasy i fotele zamontowane według załącznika J, kaski z homologacją drogową, zalecamy stosowanie  
 kombinezonów jednoczęściowych

9.4 Każda załoga, której samochód zostanie dopuszczony do startu, jest zobowiązana umieścić na nim  
 obowiązkowe naklejki organizatora w miejscu przez niego wskazanym.

9.5 Każda załoga na zapoznaniu trasy może przejechać nie więcej jak trzykrotnie trasę próby  
 samochodem cywilnym. Kategorycznie zakazana jest jazda pod prąd za wyjątkiem zapoznania  
 z odcinkiem prologu. Organizator będzie kontrolował przebieg zapoznania z trasą. Uczestnicy  
 otrzymają karty drogowe, które będą musieli okazać oznakowanym przedstawicielom organizatora,  
 jeśli zajdzie taka potrzeba.

9.6 Każda stwierdzona obecność członka załogi na trasie odcinków specjalnych poza wyznaczonym  
 terminem z zapoznania z trasą, będzie traktowane jako nielegalne zapoznanie z trasą, które może  
 skutkować z nałożeniem kary przez organizatora do wykluczenia z udziału w zawodach włącznie.

9.7 Podczas zapozniania się z trasą, uczestnicy musza zatrzymać się na starcie, jak i mecie próby w celu  
 okazania karty drogowej.

9.8 Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów zawartych w punkcie 9, jakiekolwiek  
 nieprzestrzeganie przepisów z punktu 9 może doprowadzić nawet do wykluczenia z zawodów.

10. PRZEBIEG KONKURSU
10.1  Konkurs będzie obejmował:

     – Pierwszego dnia (prolog)– dwa podjazdy konkursowe jednego odcinka

  – Drugiego dnia – trzy odcinki konkursowe przejeżdżane trzykrotnie 

10.2  Start do odcinków konkursowych nastąpi w kolejności nadanych numerów startowych w odstępach  
  jednominutowych.

10.3  Meta będzie lotna. Samochód można zatrzymać dopiero przy Punkcie Kontroli z tablicą STOP.

10.4 Przejazd poza trasą konkursu musi być przejechany ze szczególną ostrożnością i z zachowaniem  
  pełnego bezpieczeństwa załogi, kibiców i sędziów. Każdy fakt zbyt szybkiej i brawurowej jazdy  
  zostanie potraktowany jako złamanie regulaminu i załoga zostanie zdyskwalifikowana z Konkursu.

10.5  Każda załoga jest zobowiązana do podania karty pomiaru czasu na żądanie sędziego. Karta służy  
  do zapisywania czasu startu i mety załogi. Załoga jest zobowiązana oddać kartę pomiaru czasu na  
  mecie Konkursu oraz po każdej pętli w biurze zawodów.

10.6  KARY
  – Za potracenie każdego słupka (ułożonego z opon), który wytycza szykanę – 5 s  
  – Ominięcie szykany – 15 s 
  – Falstart – 5 s 
  – Potrącenie słupka wyznaczającego granicę jezdni (ograniczającego cięcie) – brak kary
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10.7  W czasie trwania Konkursu zawodnicy są zobowiązani jechać zgodnie z notatkami w książce  
  drogowej, pod rygorem wykluczenia z Konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość  
  przeprowadzenia kontroli trasy, po której poruszają się Zawodnicy.

10.8 Samochód, który nie będzie mógł wystartować w ciągu 30 sekund, zostanie usunięty z pola startu  
  i odstawiony w bezpieczne miejsce.

10.9 Pomiar czasu na mecie lotnej próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/10 sekundy.

11. MODYFIKACJE REGULAMINU
11.1   Niniejszy regulamin jest podstawowym Regulaminem obowiązującym Uczestników Konkursu.

11.2  Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania niniejszego Regulaminu i do wydawania  
  dodatkowych zarządzeń w formie komunikatów ogłaszanych na stronie internetowej, w biurze  
  zawodów lub w czasie trwania Konkursu.
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