REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DRIFTINGOWEGO PUCHARU TORU „KIELCE” - 2017
WSTĘP
Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ramowego DRIFTINGOWEGO
PUCHARU TORU „KIELCE” na rok 2017 i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego.
ADRES IMPREZY
Ośrodek Sportowo Turystyczny "Moto-Raj", - Tor Kielce
26-085 Miedzana Góra, Ćmińsk, ul. Wykień 95
GPS 20o 32' 29,29'' E, 50o 57'45,64''N
PROGRAM IMPREZY
Otwarcie listy zgłoszeń

22.05.2017r.

godz. 12.00

Zamknięcie listy zgłoszeń

08.06.2017r.

godz. 15.00, lub po wyczerpaniu miejsc

Publikacja listy osób z opłaconym wpisowym
w I- szym terminie

15.06.2017r.

godz. 17.00

Odbiór administracyjny

16.06.2017r.

godz. 16.00 do 20.00

Badanie kontrolne BK

16.06.2017r.

godz.16.00 do 20.00 I termin

Badanie kontrolne BK

17.06.2017r.

godz. 7.00.00 do 8.00 II termin (płatne 50 zł)

Publikacja listy startowej

17.06.2017r.

godz. 8.00

Odprawa uczestników (briefing)

17.06.2017r.

godz. 8.00 – 8.30

Trening klasy „STREET”

17.06.2017r.

godz. 8.30 – 9.30

Trening klasy „PRO”

17.06.2017r.

godz. 9.30 – 10.30

Kwalifikacje klasy „STREET”

17.06.2017r.

godz.10.30 – 12.00

Kwalifikacje klasy „PRO”

17.06.2017r.

godz.12.00 – 13.30

Top 32 klasa „STREET”

17.06.2017r.

godz.14.10 – 16.00

Top 32 klasa „PRO”

17.06.2017r.

Opublikowanie końcowej klasyfikacji klasy „STREET”

17.06.2017r.

godz.16.10 – 18.00
15 min. po biegu finałowym

Opublikowanie końcowej klasyfikacji klasy „PRO”

17.06.2017r.

15 min po biegu finałowym

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

17.06.2017r.

30 min od wywieszenia klasyfikacji

USTALENIA OGÓLNE
Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbędzie się w dniach 16-17.06.2017r. na Torze "Kielce" w Miedzianej Górze.
LOKALIZACJA BIURA
Do dnia 15.06.2017 r. biuro znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Kieleckiego, przy ul.
Słowackiego 16, tel./fax.: 041/361 98 55, e-mail: sport@automobilklub.kielce.pl
W dniu imprezy, tj. 16.06.2017 r. od godz. 16.00 do godz. 20.00 i 17.06.1017 od godz. 7.00 do zakończenia
zawodów w budynku administracji na Torze "KIELCE" w Miedzianej Górze.
NAZWA I ADRES ORGANIZATORA:
Automobilklub Kielecki, ul. Słowackiego 16, 25 – 365 Kielce
OSOBY KONTAKTOWE – Janusz Flasiński kom. 513 020 203
Katarzyna Zdyb kom. 535 553 384
Adam Głuszek kom. 604 179 061;

KIEROWNICTWO IMPREZY
Dyrektor Imprezy
Z-ca Dyr. Ds. organizacyjnych
Kierownik Biura Zawodów
Kierownik BK
Sędzia Startowy
Kierownik Parku Maszyn
Osoba odpowiedzialna za kontakty z zawodnikami i mediami
Zespół Sędziów

-

Janusz Flasiński
Paweł Jagniątkowski
Karolina Kozak
Andrzej Hys
Adam Głuszek
Zbigniew Głuszek
Katarzyna Zdyb
Jakub Stępień
Hubert Kozicki

ZGŁOSZENIA
Procedura zgłoszeń
-Zgłoszenia należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej
www.automobilklub.kielce.pl lub poczty elektronicznej sport@automobilklub.kielce.pl do dnia
08.06.2017 w pierwszym terminie
15.06.2017 w drugim terminie
lub osobiście w dniu imprezy na Torze "KIELCE" – jeżeli potwierdzona ilość uczestników nie przekroczy
limitu – za zgodą Dyrektora Imprezy.
- Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. Za ważne uważa się zgłoszenie,
które ma prawidłowo i zgodnie z dokumentami wypełnione wszystkie rubryki oraz potwierdzoną wpłatę w
terminie podanym w niniejszym regulaminie. Zgłoszenia nieprawidłowo wypełnione będą traktowane jak
zgłoszenia dostarczone w drugim terminie.
- Kierowca zobowiązany jest do podpisania oryginału zgłoszenia w Biurze Zawodów, przez co przyjmuje do
wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do
odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób
oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.
- Jednej osobie przysługuje prawo do jednego zgłoszenia w ramach jednej klasy
WPISOWE, WPŁATY, ZWROTY
Wpłatę wpisowego należy dokonać na konto Automobilklubu Kieleckiego:
m BANK Oddział Korporacyjny w Kielcach 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001
z zaznaczeniem w tytule wpłaty: "DRIFTINGOWY PUCHAR TORU „KIELCE”, I Runda, 16-17.06.2017r.”
Wpisowe należy wpłacić najpóźniej do dnia:
Wysokość wpisowego w pierwszym terminie do 08.06.2017r.
-160 zł dla członków Automobilklubu Kieleckiego z opłaconą składką członkowską za 2017 rok,
-200 zł dla uczestników niezrzeszonych,
Wpisowe w 2-gim terminie po 08.06.2017 r.
-250 zł dla wszystkich uczestników niezależnie od przynależności .
Zgłoszeni i wpisowe w dniu imprezy 16 i 17.06.2017 r. za zgodą Dyrektora Zawodów
-300 zł dla wszystkich uczestników niezależnie od przynależności
Uczestnicy dokonujący wpłaty wpisowego w drugim terminie zobowiązani są do okazania podczas odbioru
administracyjnego dowodu wpłaty.
Zwrot wpisowego lub przesunięcie go na następną imprezę może nastąpić w przypadku odwołania
imprezy, nieprzyjęcia zgłoszenia lub wycofania zgłoszenia na 3 dni przed imprezą. O odwołaniu lub nie
przyjęciu zgłoszenia uczestnicy będą skutecznie powiadamiani przed imprezą. Wycofanie zgłoszenia oraz
prośba o zwrot lub przeniesienie wpisowego na następną imprezę powinna nastąpić na piśmie drogą
elektroniczną, tradycyjnie pocztą lub przez kuriera.

PODZIAŁ NA KLASY
-klasa I „STREET" samochody o mocy seryjnej lub modyfikowanej nie przekraczającej 340KM
-klasa II „PRO” samochody o mocy seryjnej lub modyfikowanej powyżej 340 KM
Uczestnik posiadający samochód klasy „STREET” może wystartować w klasie „PRO”
NAGRODY
Czterem pierwszym uczestnikom w obu klasach zostaną przyznane nagrody honorowe (puchary)
PRZEPISY KOŃCOWE
1. Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie regulowane są przez MKS, Regulamin Ramowy
DPTK
2. Każdy uczestnik wraz z podpisaniem zgłoszenia do zawodów, potwierdza znajomość regulaminu i
zobowiązuje się przestrzegać go bez zastrzeżeń podobnie jak i komunikatów umieszczonych przez
organizatora na oficjalnej tablicy ogłoszeń. Równocześnie zobowiązuje się on wykonywać polecenia
kierownictwa zawodów i osób funkcyjnych organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie trwania imprezy zarówno wobec
uczestników, sprzętu jak i osób trzecich.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
Dyrektor zawodów
Janusz Flasiński
Zatwierdzono na posiedzeniu OKSS ZO PZM
w dniu 17.05.2017 r.

