Regulamin
„ II TRENING GRUPY 4X4 ”
1.Organizator
Stowarzyszenie Grupa 4x4
ul. Flisaków 1; 33-300 Nowy Sącz
Tel: +48 694 404 444 fax +48 91 886 38 03
e-mail: biuro@grupa4x4.pl
www.grupa4x4.pl

2. Miejsce i termin treningu
Termin:
25.04.2021
Adres:
TOR BISKUPICE RADŁOWSKIE
Koordynaty GPS: 50°11'39"73N , 20°86'84.00"E

3. Osoby urzędowe
Sędzia treningu:
Dyrektor treningu:
Kierownik biura:
Kierownik trasy:
Kierownik komisji technicznej:
Inspektor ochrony środowiska:
Kierownik chronometrażu:

Dariusz Krupa
Kacper Wasiluk
Beata Głowacka
Piotr Słowiński
Jerzy Tarasek
Jacek Górowski
Szczepan Żmuda
TBA

lic. I 00119, I610/14
lic. II 06036
lic. II 06038
lic. II 06037
lic. II 06017
lic. S/K/M 220/2014

4. Zgłoszenia
Zgłoszenia do treningu można dokonać internetowo w terminie do 24.04.2021. Link do zgłoszeń
znajduje się na FB oraz na stronie internetowej. (https://forms.gle/Z7PkAQb1MENubDeC7)
Certyfikat uczestnictwa otrzymają wyłącznie zawodnicy, którzy dokonają internetowego zgłoszenia
do dnia 22.04.2021
Zgłoszenia można również dokonać osobiście w biurze w dniu treningu, wtedy doliczana jest opłata
10 PLN za obsługę kasową.
Wszystkich zawodników obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu !!

5. Biuro treningu
Adres :
Koordynaty GPS :

TOR w Biskupicach Radłowskich , zjazd z drogi krajowe 975
50°11'39"73N , 20°86'84.00"E

tel:
e – mail :

+48 694 412 240
biuro@grupa4x4.pl

Godziny pracy biura:

25.04.2021 r. (niedziela ) od godz. 7:30 do zakończenia zawodów.

W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:
- prawo jazdy
- OC pojazdu (jeśli pojazd jest zarejestrowany)
- zgłoszenie do zawodów podpisane przez zawodnika/uczestnika,
- oświadczenie o swoim stanie zdrowia
- pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w zawodach (dotyczy zawodników niepełnoletnich), - w przypadku wcześniejszego zgłoszenia udziału w zawodach, potwierdzenie wpłaty wpisowego na
konto organizatora.

6. Wpisowe
- Motocykle
100 PLN
- Quady
100 PLN
- SSV
150 PLN
- Samochody terenowe 150 PLN
Członkowie Grupy 4x4 mają zniżkę w wysokości 20%
Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora:
Bank: BGŻ BNP PARIBAS
konto: 42 1600 1462 1871 6745 7000 0001
7. Trasa
Trening odbywa się na zamkniętym torze, z wyznaczoną trasą (brak elementów nawigacji). Tor jest w
pełni przygotowany oraz zabezpieczony. Miejsce niebezpieczne są otaśmowane, a trudne
nawigacyjnie zakręty oznaczone. Trasa jest wydzielona taśma ostrzegawczą koloru biało –
czerwonego.
Jedno okrążenie (pętla) ma około 5 km o różnorodnej nawierzchni i pokonywana będzie 3 krotnie
(łącznie 15 km).
8. Przebieg treningu
Każda załoga będzie mogła zapoznać się z trasą, a potem zgodnie z harmonogramem pokona ją 2 razy
z pomiarem czasu. Wyniki przedstawimy w grupach: Motocykle, Quady (bez podziału na Q2, Q4) ,
SSV i Samochody.
O wyniku treningu zadecyduje suma dwóch czasów. Jeśli będzie to możliwe czasowo to
przeprowadzona zostanie trzecia próba i wtedy wynik liczony będzie jako suma dwóch lepszych prób
sprawnościowych (jedna próba „najsłabsza” nie będzie brana pod uwagę)
9 . Odprawa zawodników
Przed rozpoczęciem przejazdów z pomiarem czasu odbędzie się odprawa zawodników Każdy
zawodnik ma obowiązek stawienia się na odprawie o wyznaczonej godzinie i w miejscu wyznaczonym
przez organizatora

10. Nagrody
Organizator ufunduje puchary dla 3 pierwszych zawodników we wszystkich grupach

11. Postanowienie Końcowe
Trening organizowany jest pod reżimem sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami PZM, zależącym od aktualnej sytuacji pandemicznej w kraju . Każdy zawodnik jest
zobowiązany do zachowywania bezpiecznego odstępu, nie gromadzenia się w użgrupach oraz
do maseczek ochronnych.

Dyrektor treningu
Kacper Wasiluk

