II RUNDA NAWIGACYJNYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI
II RUNDA NAWIGACYJNEGO PUCHARU POLSKI
I RUNDA POPULARNYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW
OKRĘGU POZNAŃSKIEGO

REGULAMIN IMPREZY
Impreza organizowana jest dla grupy członków w ramach działalności statutowej
Automobilklubu Wielkopolski na zasadach niekomercyjnych.
ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY
Organizator:
Automobilklub Wielkopolski,
Komandor:
Krzysztof Pospieszny,
Opracowanie i weryfikacja trasy: Barbara Pospieszna, Krzysztof Pospieszny,
Komisja obliczeń
Przemysław Osmański
Kierownik prób SZ
Maciej Kunkul

Data i miejsce imprezy:

Harmonogram czasowy:
10.00 - 10.30
10.30
10.50
15.00
16.50
17.20
17.30

HARMONOGRAM IMPREZY:
31 marca 2019 roku;
Start, meta: Tor Poznań, ul. Wyścigowa 3,
62-081 Przeźmierowo
przyjmowanie załóg
odprawa zawodników
start pierwszej załogi do SZ i na trasę odcinka
nawigacyjnego
przyjazd pierwszej załogi na metę
wywieszenie wzorów przejazdów
ogłoszenie wyników prowizorycznych
ogłoszenie wyników oficjalnych

ZGŁOSZENIA DO IMPREZY:
Udział w imprezie należy zgłosić do 28 marca 2019 przesyłając wypełniony formularz
zgłoszenia na adres: turystyka@aw.poznan.pl lub w siedzibie Automobilklubu Wielkopolski
w Poznaniu przy ul. Towarowej 35/37 (biurowiec DELTA) u kol. G. Rybaka tel. 853 61 03,
jednocześnie dokonując wpłaty wpisowego na konto Automobilklubu Wielkopolski
Uwaga. Nie ma możliwości zgłoszenia załóg w dniu imprezy.

Wpisowe wynosi 40 zł,- od osoby. Dla członków AW (z ważną legitymacją)
wpisowe wynosi 30 zł,- od osoby .

Wpłaty można dokonać przelewem:
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
z dopiskiem „zimna nawigacja2019”.
W ramach wpisowego załogi otrzymują materiały rajdowe i wyżywienie w formie ciepłego
posiłku.
PRZEBIEG IMPREZY
Warunki uczestnictwa, przebiegu imprezy, przebiegu prób sprawności kierowania pojazdem,
przejazdy trasy, punktacji, publikowania wyników i rozstrzygania sporów przeprowadzone
zostaną zgodnie z obowiązującymi na dzień rozpoczęcia imprezy regulaminami NPP/NSMP
oraz PSMO.
Do klasyfikacji NSMP będą zaliczane:
 I odcinek nawigacyjny, II odcinek nawigacyjny, III Odcinek nawigacyjny
 Trzy próby SZ
Do klasyfikacji NPP będą zaliczane:
 I odcinek nawigacyjny, II Odcinek nawigacyjny, III Odcinek nawigacyjny ze
zwiększonym limitem czasu
 Trzy próby SZ
Do klasyfikacji PSMO będą zaliczane:
 I odcinek nawigacyjny, II odcinek nawigacyjny
 Trzy próby SZ
NAGRODY
Za zajęcie miejsc I - III w każdej klasyfikacji puchary i nagrody rzeczowe dla kierowcy i pilota.
Za zajęcie I miejsca w klasyfikacji łącznej rajdowych prób sprawności (SZ) - puchar dla
kierowcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE








Zgłoszenie się załogi do startu w rajdzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu i z podporządkowaniem się jego przepisom.
Za jego nieprzestrzeganie uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe tak w
stosunku do załóg i ich pojazdów, jak i spowodowane przez załogi bezpośrednio lub
pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, w czasie trwania imprezy.
Nagrody rzeczowe należy odebrać wyłącznie osobiście podczas uroczystego
wręczania nagród.
Wszelkie odstępstwa od Regulaminu i informacje dodatkowe będą ogłaszane
w formie komunikatów, które stanowić będą integralną część Regulaminu.
Przystąpienie do rajdu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody 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 przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania
swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.

Poznań dnia 13-03-2019

