
Rajdowy Puchar Jesieni 2012 Rally Sprint 28.10, 11.11, 25.11.2012

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

1. INFORMACJE WSTĘPNE
Impreza organizowana jest w oparciu o Regulamin Pucharu Okręgu Lubelskiego w Rally Sprintach ‘2012, 
uzupełniony niniejszym Regulaminem Uzupełniającym. Impreza odbędzie się w dniu 28 października 2012 

roku. Puchary otrzymają trzej najlepsi kierowcy w klasyfikacji generalnej, natomiast medale otrzymają 
najlepsi kierowcy w klasach. Samochody podzielone zostaną na klasy zgodnie z Regulaminem Rally Sprint:

• klasa 1 – do 1300 ccm
• klasa 2 – od 1301 ccm do 1600 ccm
• klasa 3 – od 1601 ccm do 2000 ccm

• klasa 4 – powyżej 2000 ccm
• klasa 5 – PROFIdo klasy tej będą zaliczani:

1) Kierowcy z licencją sportu samochodowego
2) Samochody przygotowane profesjonalnie do sportu (wg zał. J)
3) Samochody z napędem 4x4 i mocy fabrycznej powyżej 200 KM

4) Samochody wyposażone w opony typu slick
5) Wyniki będą liczone tylko w tej klasie (nie będzie ich w Klasyfikacji Generalnej)

Klasę stanowi każda liczba dopuszczonych samochodów.

UWAGA! W klasyfikacjach końcowych sezonu sklasyfikowani zostaną wyłącznie członkowie klubów 
sfederowanych w Polskim Związku Motorowym.

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Bialskopodlaski, 21-500 Biała Podlaska,Aleja Jana Pawła II 7
tel. 504 070 951, e-mail:sss@akbiala.pl, internet: www.akbiala.pl

2. WŁADZE IMPREZY
Dyrektor imprezy - Marcin Łysakowski

Biuro- Krzysztof Sawtyruk
Sędziowie- Maciej Matusiewicz, Arkadiusz Bazylczuk

3. PROGRAM IMPREZY
09:30 - 10:00 – przyjmowanie uczestników, odbiór administracyjny;

10:15 – ogłoszenie listy startowej, odprawa
10:20 – zapoznanie z trasą

10:45 – start pierwszego uczestnika
około 14:00 - podanie wyników nieoficjalnych rundy

około 14:15 - podanie wyników oficjalnych rundy, wręczenie pucharów i losowanie nagród
około 14:25 – zakończenie imprezy

4. WPISOWE
W imprezie obowiązuje wpisowe w wysokości 40 zł, członkowie Automobilklubu Bialskopodlaskiego 30zł.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupełnień niniejszego Regulaminu 

Uzupełniającego w postaci wywieszonych komunikatów lub w formie ustnej. Organizator nie przyjmuje na 
siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do uczestników i ich sprzętu, jak również za 

spowodowane przez uczestników pośrednio i bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich 
mienia.

mailto:sss@akbiala.pl

