
Rally Sprint – Runda Okręgowa (21.04.2013)
Tor Biała Podlaska – Lotnisko

1. Organizator.
Organizatorem   imprezy   jest   Automobilklub   Bialskopodlaski,   Al.   1000-lecia   28A/3,
 21-500 Biała Podlaska.

2. Cel imprezy.
Celem  imprezy  jest  poprawa  bezpieczeństwa  w  ruchu  drogowym  poprzez  doskonalenie  techniki  jazdy
samochodem oraz popularyzacja sportu samochodowego.

3. Władze imprezy.
         ZSS      Oficjalne osoby

Przewodniczący - Piotr Cydejko Dyrektor imprezy - Piotr Cydejko

Członek - Krzysztof Sawtyruk Kierownik biura - Krzysztof Sawtyruk

Członek - Arkadiusz Bazylczuk Kierownik pomiaru czasu - Arkadiusz Bazylczuk

Kierownik trasy i bezpieczeństwa - Paweł Kowaluk

4. Regulamin.
Obowiązuje w całości Regulamin Ramowy „Rally Sprint”.

5. Zgłoszenia.
Zgłoszenia  do  imprezy  będą  przyjmowane  w  dniu  imprezy  od  godz.  10:30  do  11:00  przy bramie
wjazdowej na teren lotniska w Białej Podlaskiej,  ul.  Łomaska 96. Maksymalna liczba uczestników w jednej
eliminacji wynosi 30.

6. Wpisowe.
W  imprezie  obowiązuje  wpisowe  w  wysokości   70 zł,   członkowie Automobilklubu  Bialskopodlaskiego
z aktualnie opłaconą składką 50 zł, członkowie innych Automobilklubów 60 zł.

7. Trasa.
Lotnisko,  Biała  Podlaska,  nawierzchnia  asfaltowa,  2  próby  zręcznościowo-sprawnościowe  po  3  przejazdy,
długość jednego przejazdu ok. 1100m, szerokość trasy 10-20m.

8. Program imprezy.
Od 10:30 do 11:00 - przyjmowanie zgłoszeń zawodników oraz zapisy kibiców

11:00 - zamknięcie listy zgłoszeń

11:05 - przejazd w miejsce odbywania się prób

Od 11:15 do 11:20 - odprawa dla zawodników

11:30 - start pierwszego zawodnika

15:00 - ogłoszenie wyników

9. Punktacja i klasyfikacja.
W Regulaminie Ramowym „Rally Sprint”.

10. Nagrody.
Przewidziane są puchary dla 3 najlepszych zawodników klasyfikacji generalnej oraz dyplomy dla 3 najlepszych 
zawodników w każdej klasie. 

11. 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.

Piotr Cydejko
dyrektor imprezy
tel. 509 225 887


