Regulamin Wyścigów ¼ mili
1. CEL WYŚCIGU
Popularyzacja sportu motorowego w bezpiecznej formie.
Wyłonienie najlepszego/najszybszego zawodnika na dystansie 1/4 mili /402.25 m/ z
rozgraniczeniem na klasy:
 Klasa 1 do
2000 cm3
 Klasa 2 pow. 2000 cm3
2. ORGANIZATOR
BMW M-POWER CLUB TORUŃ przy współpracy z Automobilklubem Toruńskim
3. TERMIN I MIEJSCE
19 sierpnia 2017 r. - Aeroklub Pomorski w Toruniu
4. UCZESTNICTWO I ZASADY ROZGRYWANIA
a. Prawo startu w wyścigu mają użytkownicy posiadający uprawnienia wynikające z kat. B
prawa jazdy.
b. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy.
c. Zawodnicy startują zarówno w eliminacjach, jak i wyścigach finałowych parami na
wyznaczonych stanowiskach (jeden przejazd). Do finałowej rozgrywki zostanie
dopuszczonych 16 zawodników z najlepszymi czasami z każdej Klasy.
d. Za przekroczenie wyznaczonych pasów ruchu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany, jak
również za falstart.
e. Po zakończeniu próby eliminacyjnej zawodnik wraca wyznaczoną drogą do parku
serwisowego. Zabrania się na tym odcinku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa - w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowego zachowania, uczestnik zostaje wykluczony z
dalszego uczestnictwa w zawodach.
f. Zabrania się także przeprowadzania „rozgrzewki” na terenie i drogach prowadzących do
miejsca imprezy.
g. Zawodnicy startują tylko w kasku samochodowym bądź motocyklowym. Zaleca się
przywiezienie swoich kasków (dla uczestników nie mających swoich kasków dostępne
będą kaski organizatora)

5. START
a. Uczestnicy podjeżdżają na pola przedstartowe według harmonogramu czasowego i listy
startowej wywieszonej na oficjalnej tablicy ogłoszeń.
b. Nieprzestrzeganie komunikatów organizatora oraz regulaminu wyścigów spowoduje
wykluczenie z zawodów.
c. Zawodnicy startują parami według listy startowej.
d. Zawodnicy startują po zgaśnięciu czerwonego światła i zapaleniu się światła zielonego.
Światło pomarańczowe sygnalizuje przerwę w zawodach na polecenie sędziego zawodów.
5. NAGRODY
Dla trzech pierwszych zawodników w poszczególnych Klas zawodnicy otrzymują puchary.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje kierownik imprezy.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałe przez nich szkody i startują na
własną odpowiedzialność. Startujący przed zawodami podpisują oświadczenie
potwierdzające w/w zobowiązanie.

