Regulamin zawodów AGRO WRAK TRACK
1 Idea Imprezy ''AGRO WRAK TRACK''
1a Dobra zabawa
- Ścigaj
- Taranuj
- Wyprzedzaj
2 Organizator
Tomasz Cała
3 Zgłoszenia oraz wpisowe
3a Każda osoba, która zamierza dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach jako
kierowca powinna mieć ukończone 21 lat w chwili przesłania zgłoszenia.
3b Zgłoszenie należy przesłać w postaci wypełnionego formularza na adres mailowy :
agrowrak@wp.pl
3c Zawodnik musi posiadać oryginał formularzu regulaminu w dniu zawodów.
3d Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w zawodach jako kierowca zobowiązana jest po
przesłaniu zgłoszenia ,do uiszczeniu opłaty w wysokości 200zł na nr. konta bankowego:
16 1090 1418 0000 0001 3438 7206 (w tytule przelewu należy podać nazwisko uczestnika)
3e W razie gdy zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem powyższych podpunktów Organizator
ma prawo odmówić przyjęcie zgłoszenia.
3f Organizator także ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia bez konieczności podawania
przyczyny.
4 Wymagania dotyczące osób biorących udział w imprezie ''AGRO WRAK TRACK''
4a Osoba biorąca udział w imprezie musi mieć ukończony 21 Lat
4b Wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. B
4c Osoba bierze pełną odpowiedzialność za swój pojazd.
4d Uczestnik zdaje sobie sprawę z ryzyka wiążącego się z jazdą rajdową.
4e Zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność.
4f Kierowca oraz pilot musi mieć podczas jazdy samochodem zapięte pasy-od momentu
uruchomienia silnika aż do chwili zatrzymania się i wyłączenia pojazdu.
4g Podczas przebywania w samochodzie obowiązuje kask o homologacji drogowej lub FIA. Zaleca
się także stosowanie systemów ochrony szyi, kręgosłupa, kombinezonów trudnopalnych.
4h Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot.
4i Pilot powinien mieć ukończone 18 Lat
4j Pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów. Pilot jest zobowiązany do złożenia wszelkich
oświadczeń związanych z uczestnictwem w zawodach oraz do okazania dokumentu
potwierdzającego jego wiek.

5 Wymagania dotyczące aut jadących w zawodach ''AGRO WRAK TRACK''
5a Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe z wyjątkiem Fiata 126p oraz
samochodów wyposażonych w napęd na cztery koła o wartości handlowej nieprzekraczającej 1000
PLN.
5b Samochody wyposażone w instalację gazową dopuszczone są do uczestnictwa w zawodach
tylko w przypadku całkowicie opróżnionej butli.
5c Montaż elementów bezpieczeństwa jak fotele kubełkowe , sportowe kierownice , pasy szelkowe
,klatka bezpieczeństwa są dopuszczalne.
5d Dopuszcza się tylko pojazdy z napędem na jedną oś.
5e Nadwozie pojazdu musi być zamknięte.
5f Każdy pojazd w dniu zawodów przechodzi badania techniczne u Organizatora.
5g Samochód musi posiadać:
- Fotel kierowcy oryginalny bądź podobny, trwale zamocowany do podłogi oraz pas
bezpieczeństwa.
- Dopuszcza się fotele kubełkowe oraz pasy szelkowe.
- Sprawny układ hamulcowy i kierowniczy.
- Oryginalny zbiornik paliwa, bądź inny zbiornik trwale zamontowany, szczelny i nie
powodujący zagrożenia wycieku paliwa bądź zniszczenia podczas jazdy, bądź kolizji.
- Akumulator musi być zamocowany w pojeździe trwale za pomocą jarzma metalowego bądź
pasa transportowego.
- Gaśnica o masie min 1 kg zamocowana trwale wewnątrz pojazdu w odległości max 1m od
obrysu fotela kierowcy w miejscu pozwalającym na łatwy dostęp.
- Umieszczone na bokach, masce naklejki przekazane przez organizatora, numer startowy
po obu stronach na widocznym miejscu.
- Przednią szybę
5h Pojazd może mieć:
- Stylizację wg uznania kierowcy, przez stylizację rozumie się zmiany wizualne, malowanie,
mocowanie dodatkowych elementów, obklejanie, inne formy radosnej twórczości
blacharskiej, artystycznej ;-)
5j Pojazd nie może mieć
- Elementów wzmacniających lub ozdobnych ostro zakończonych
- Opon kołkowanych, rolniczych, mud terra-in, łańcuchów, kolców a także opon terenowych
typu jodełka, kostka, łopatki itp. Opon naciętych poniżej 50% powierzchni bieżnika
- Zauważalnych wycieków oleju, płynu hamulcowego i chłodniczego.
- Zbędnych elementów wyposażenia nie zamocowanych trwale wewnątrz bądź na zewnątrz
pojazdu.
- Haków (takich do zapinania przyczepy)
5k Wszelkie elementy dodatkowe muszą być przytwierdzone do nadwozia samochodu.
5l Ostateczną decyzję o dopuszczeniu pojazdu do startu podejmuje Organizator.

- Organizator, po przeprowadzeniu Badania Technicznego może przekazać kierowcy
listę niezgodności z regulaminem i o ile w wyznaczonym czasie niezgodności te
zostaną usunięte, pojazd zostanie dopuszczony do startu.
5m Sędzia Techniczny może podczas całej imprezy nie dopuścić do dalszych startów pojazdu,
jeżeli rażąco narusza wymogi bezpieczeństwa.
5n W przypadku auta które ciężko określić jako osobowe np. (busy, duże vany, terenówki z
napędem na jedną oś) decyzję o dopuszczeniu do zawodów podejmuje Organizator
6 Bezpieczeństwo podczas zawodów
6a Kierowcy oraz piloci nie mogą pozostawać podczas zawodów w stanie nietrzeźwości lub pod
pływem środków odurzających, narkotyków , leków. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku
określonych w art.115 & 16 pkt. 1 Kodeksu Karnego. Organizator ma prawo zażądać od kierowcy
lub pilota poddania się badaniu alkomatem.
6b W razie nie spełnienia wymogów oraz naruszenie zakazów a także w razie odmowy poddania
się badaniu alkomatem, Organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów. w takiej sytuacji
Organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.
6c Podczas przejazdu kategorycznie zabrania się:
- Wyjazdu poza tor
- Wyjazdu poza teren imprezy
- Wysiadania z auta, które uległo awarii- kierowca zobligowany jest do pozostania w
pojeździe do momentu przybycia Pomocy Technicznej Jedynym wyjątkiem jest zadymienie,
zapłon pojazdu, wówczas kierowca powinien jak najszybciej opuścić pojazd, uważając na
inne jadące pojazdy.
- Celowego uderzenia w stojące pojazdy.
- Wypinania się z pasów
- Zdejmowania kasku
- Zaśmiecanie terenu zawodów
- Celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni
- Wszelkich prób oszustwa lub zachowania niezgodnego z fair-play
7 Przebieg zawodów - Zasady
7a Każdy przejazd trwa 10 minut. W tym czasie zawodnik musi pokonać jak największą ilość
okrążeń toru.
- w przypadku tej samej liczby okrążeń, drugim kryterium jest czas w jakim okrążenia zostały
przejechane!
- Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny po konsultacji z Sędziami Technicznymi.
7b Organizator pełni funkcję sędziego oraz sprawuje pieczę nad przebiegiem zawodów. Wszystkie
decyzje wydane podczas zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
7c Po zakończeniu zawodów, Sędzia Główny zamyka trasę i pojazdy udają się za samochodem
technicznym do Pit-stopu
7d Ekipa Techniczna może zająć się naprawianiem pojazdu tylko w Strefie Serwisowej lub poza
torem w wyznaczonej do tego Strefie Technicznej.
7e Każdy z kierowców zobligowany jest do przestrzegania sygnalizacji informacyjnej oraz
ostrzegawczej, która wyraża się następująco:

- informacyjna:
* szachownica oznacza rozpoczęcie i zakończenie wyścigu
* flaga niebieska informacja dla Samochodu Serwisowego o konieczności przyjazdu. (nie dotyczy
zawodników!)
- ostrzegawcza:
* flaga żółta -zwolnij, zachowaj ostrożność, zakaz wyprzedzania
* flaga czerwona -zatrzymanie ruchu na trasie, konieczność zatrzymania pojazdu
* flaga czarna -dyskwalifikacja zawodnika, konieczność zjazdu z trasy.
7f Za załamanie bądź nieprzestrzeganie zasad zawodnik jest wykluczony z rywalizacji
7g Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania imprezy do
sportowego i kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu tych określeń. W szczególności
zabrania się zachowań niebezpiecznych oraz wpływających na komfort przebywania na terenie
imprezy innych uczestników. W związku z tym zabrania się jazdy z szybkościami powyżej 15 km/h
na terenie parku maszyn, serwisu, pikniku itp. W miejscach poza terenami prób sportowych oraz
odcinkami testowymi wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas, jak piszczenie
oponami czynie uzasadnione zwiększanie obrotów silnika. W przypadku uporczywego lekceważenia
w/w zaleceń i innych zachowań łamiących regulamin Pucharu oraz regulamin imprezy, a zwłaszcza
w przypadku powtarzających się skarg innych uczestników, załodze grozi wykluczenie z imprezy
bieżącej, kolejnej lub nawet z całego cyklu. Decyzje takie podejmuje właściciel cyklu po
przeanalizowaniu wszystkich dostępnych informacji.
7h Każdy z uczestników, tj. każdy kierowca oraz pilot, bierze udział w zawodach na własną
odpowiedzialność i ryzyko, o czym oświadcza na piśmie. Organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie zawodów.
7i W razie naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, uczestnik, który takiego
naruszenia się dopuścił, odpowiada osobiście za wszelkie dokonane w związku z tym naruszeniem
szkody w mieniu Organizatora, właściciela terenu na którym odbywają się zawody, innych
uczestników zawodów oraz osób trzecich
7j Na teren zawodów w cenie wpisowego wchodzi tylko zawodnik, pilot i jeden mechanik. Reszta
ludzi przyjezdnych ze startującymi musi uiścić opłatę za wstęp.
8 Tor
8a Zawody odbywają się na nawierzchni asfaltowo-betonowo-szutrowej.
8b tor ma długość 1km, 12 zakrętów, 5 prostych
8c główną atrakcją naszego toru jest przejazd przez 150m stodołę z dwoma tunelami.
8d Tor zabezpieczony jest w całości, proste i wewnętrzne oponami a zewnętrzne zakrętów
snopkami słomy.
8e Każdy zawodnik mając przypisany nr. startu równocześnie dostaje miejsce z tym samym nr. w
pit-stopie. Pit-stopy są w zadaszonych stodołach z wybetonowaną nawierzchnią co daj komfort w
trakcie naprawy wrak wozu.
9 Dodatki od Organizatora

9a Drużyna otrzyma naklejki z numerem startowy
10 Samochody oraz Logistyka
10a Właściciel samochodu, który brał udział w zawodach ma możliwość pozostawienia po
zawodach samochodu (Organizator posiada umowę z auto-złomem) istnieje możliwość sprzedaży
samochodu Organizatorom - na terenie posiadamy wagę.
10b Jest możliwość pozostawienia sprawnego pojazdu po zawodach w garażu zamykanym na
klucz do, następnych zawodów koszt- 100zł netto miesięcznie.
11 Nagrody
11a Nagrody są przyznawane za :
- Miejsca uzyskane w wyścigu finałowym za 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce.
- Najbardziej pechowy kierowca ,decyzja Zespołu Sędziowskiego.
- Najlepsza stylizacja auta i kierowcy ,decyzja Zespołu Sędziowskiego wybór publiczności.
- Najbardziej widowiska jazda , decyzja Zespołu Sędziowskiego.
12 Strefa Serwisowa
12a Każda załoga ma przydzielony Pit-Stop w strefie serwisowej, w którym dokonuje napraw
swojego pojazdu bądź przebywa w trakcie trwania rundy
12b Załoga odpowiada za czystość w Pit-Stopie, podczas wybijania szyb obowiązuje mata pod
samochodem. Wszystkie części zdemontowane z samochodu należy pozostawić w rogu swojego
boksu lub w miejscu wyznaczonym przez organizatora.
12c Do strefy serwisowej może wjechać:
- Auto startujące w zawodach AGRO WRAK TRACK
- Auto-laweta lub laweta przewożąca pojazd startujący
- Jeden samochód serwisowy.
- W przypadku braku auto-lawety lub lawety nie można wprowadzić dwóch samochodów
serwisowych.
12d Wszystkie samochody w strefie serwisowej są wprowadzone na własną odpowiedzialność, w
związku z czym za ewentualne uszkodzenia nie odpowiada Organizator, inny uczestnik , lub inna
osoba związana z organizacją imprezy lecz właściciel samochodu.
12e Podczas awarii w trakcie trwania rundy, samochód spychany na strefę serwisową przez
spychacz musi zostać wepchnięty do swojego boksu przez jego załogę i mechaników w celu
dokonywania nawet najmniejszych napraw aby nie utrudniać ruchu po strefie innym zawodnikom.
13 Postanowienie Końcowe
13a Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.
13b Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na imprezę "AGRO WRAK TRACK" i powrót z niej.
13c Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność , co potwierdza swoim
podpisem.
13d Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

13e Wszelkie kwestie sporne i zażalenia mogą zostać wniesione do Biura Imprezy
najpóźniej na 15 minut po zakończeniu wyścigu finałowego. Rozpatrywane będą
wyłącznie protesty wniesione w formie pisemnej po wpłacie kaucji w wysokości 100zł.
Kaucja zostanie zwrócona o ile protest uznany zostanie za zasadny.
13f W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do Regulaminu imprezy, poleceń
Organizatora, Sędziów i innych osób wskazanych przez Organizatora. Niestosowanie się do
poleceń spowoduje konsekwencje w postaci nałożenia kary lub dyskwalifikacji i wykluczenie z
imprezy. Uczestnikom wykluczonym z imprezy nie zwraca się żadnych wniesionych opłat.
13g Brak znajomości regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
13h Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach
powstałych podczas imprezy " AGRO WRAK TRACK"
14i Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
14j Składając swój podpis pod treścią niniejszego Regulaminu (na stosownym Oświadczeniu)
uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności
oświadczają, iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem
przeciwko Organizatorom ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy,
właścicielom terenu, a także wszelkim i wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją
imprezy, w związku z wszelkimi i wszystkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą, nawet
wtedy, gdy wypadek lub strata były zamierzone lub wynikły z rażącego zaniedbania.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
JAN tel. 511-111-448

