Reg ulamin Uzupełniający

lIl i lV rundaAmatorskich Kańingowych

Mistzostw okręgu 2019

1. Organizator

Na zlecenie Zarządu okręgowego PZM Bydgoszcz, 85-379 Bydgoszcz, ul
Fordońska '1 '16. tel. 52 3452044,
e- mal : zarzad- okregowy. byd g oszcz@pzm. pl
Organizatorem m prezy jest:
LKT,,Wyczół" Gościeradz, 86_01 1 Wtelno,
e-mal : kontakt@lktwg. com
lmpreza zostanie rozegrana w oparciu o:
- Regulamin Amatorskich lmprez Kartlngowych na rok 20'tg,
- Regulamin toru zarządzanego przezPZM OZDG Sp' zo.o. w Bydgoszczy,
- Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania powyŻszych aktów samym
faktem zgłoszenia do imprezy.
i

2.

Data i rniejsce !mprezy

lmpreza odbędzie się w dniu 21.09.2019 r. godz. 08.oo (sobota) zgodnie z
programeln lrnprezy na Kańodromie w Bydgoszczy ul. Fordońska 116. Długośćtoru
1017 m' Szerokclśó toru 8i 12m. Kierunek jazdy W lewo, pierwszy zakręt w lewo'

3. Władze imprezy
Sędzia GłÓwny

4. Kierownictwo

lmprezy

_

imprezy

Dyrektor imprezy
Starter
Sekretarz imprezy

Kierownik chronometrazu i komisji

Stanisław Ulandowski

- Piotr Kobus

Szymon Szczęsny
Paulina Chorzępa
- Grzegorz Ostrowski
-

obliczeń

_

5. Dystans

irnpnezy
Zgodnie z Regulaminem Amatorskich lmprez Kartingowych na rok 2019.

6. Zgłoszenia do imprezy

obowiązują zgłoszenia pisemne, wyłącznie na obowiązujących drukach' Wpisowe w
wysokości80,oo zł przyjmowane będzie w dniu imprezy'

7. Warunki udziału

N

zgłoszenia do imprezy na obowiązującym formularzu,
B/ opłacenie wpisowego.

8. Protesty

i oc{wołania
Ewentualne protesty i odwołania nalezy składać na piśmie wraz z poświadczeniem
wpłaty kaucji na ręoe Dyrektora lmprezy.
Kaucja za protest wynosi 20a,oo zł.

9. Nagrody

Nagrody: za pierwsze trzy miejsca puchary.

1

0.

Postanowienia ogólne

A/ obowiązuje bezwzględny zakaz jazdy kańami w parku maszyn,
Bi obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w parku maszyn,
Cl organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie trwania
imprezy oraz treningÓw w stosunku do uczestników i osob im towarzyszących.

Dyrektor lmprezy
Piotr Kobus
Powyższy regulamin zatwierdzony przez OKSK

zo PzM

Bydgoszcz dnia 201g-o8-27

PRZE

l'tit$$i ! lttll*r i:ii FjrJiiJfi $ lł I
Ólłrqgrł,"o itoł,isjo liurłingc*pkręgowe1

NICu

ĄcY

Bydgoszcz
n

Program !mprezy
08.00
08.30
09.00

-

otwarcie biura imprezy, zgłoszenia,
08.50- spotkanie infornracyjne,
treningi do lll rundy w podziale na grupy,
wolne po 2 okrązenia,
- na cŻas (oficjalne) po 2 okrązenia,
- biegi kwalifikacyjne lll rundy w podziale na grupy po 4 okrążenia,
- biegi finałowe lll rundy po 4 okrązenia,
-

-

09.40
10.20

11.10
11.50

treningi do lV rundy w podziale na grupy,
wolne po 2 okrązenia,
- na czas (oficjalne) po 2 okrązenia,
- biegi kwalifikacyjne lV rundy w podziale na grupy po 4 okrązenia,
- biegi finałowe lV rundy po 4 okrążenia,

12.00

-

10.30

-

-

wręczenie pucharow za lmprezę.
Dyrektor lmprezy
Piotr Kobus

