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REGULAMIN RAJDU 

 OFF-ROAD BYDGOSZCZ CHALLENGE – JESIEN 2013 
 

  

I. Informacje ogólne 
 
1. Rajd samochodów terenowych „Off-Road Bydgoszcz Challenge –Jesień 2013” jest imprezą o 
charakterze rekreacyjno-sportowo-przeprawowym przeznaczoną dla użytkowników samochodów 
terenowych z podziałem na klasy: turystyk i extrem. 
 
2. Organizatorem imprezy „Off-Road Bydgoszcz Challenge - Jesień 2013” jest firma KORPRINT, 
GEOBUD dla potrzeb regulaminu zwany Organizator. 
 
3. Off-Road Bydgoszcz Challenge Jesień 2013 odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza 
Koronowa – Pana Stanisława Gliszczyńskiego. 
 
4. Organizator zobowiązuje się do wytyczenia tras, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia 
obsługi sędziowskiej, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa 
podczas imprezy. 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą 
upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą 
powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów. 
 
6. „Off-Road Bydgoszcz Challenge - Jesień 2013”  odbywa się w miejscu i terminie podanym  
na stronie internetowej Rajdu: www.off-road.bydgoszcz.pl 
 
7. Program imprezy znajduje się na stronie internetowej Rajdu: www.off-road.bydgoszcz.pl 
 

II. Zgłoszenia, opłaty 
 
1. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w „Off-Road Bydgoszcz Challenge - Jesień 2013”  
zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie  
 www.off-road.bydgoszcz.pl i następnie przesłania go na adres korprint@korprint.eu oraz do 
wpłacenia wpisowego. Wpisowe można przelać w całości na konto, lub przelać na konto zaliczkę w 
wysokości 100zł, reszta kwoty płatna na miejscu w dniu rajdu. 
 
2. Wysokość wpisowego dla klas: 
 
Turystyk - 150 zł 
Extrem - 200 zł 
Powyższe stawki obowiązują dla załóg które wyślą zgłoszenie i wpłacą wpisowe lub zaliczkę  
do 22.10.2013 – liczy się data wpływu środków na niżej podany numer konta. 
  
Od dnia 23.10.2013 wpisowe dla obydwu klas wyższe o 50zł (tj. turystyk 200zł, extrem 250zł)  
 
Zaliczka w wysokości 100zł lub całe wpisowe płatne na konto bankowe : 

  

http://www.off-road.bydgoszcz.pl/
http://www.off-road.bydgoszcz.pl/
http://www.off-road.bydgoszcz.pl/
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Adam Grzelak 
85-556 Bydgoszcz  ul. Gościeradzka 49 
Nr konta:  38 1140 2004 0000 3102 6170 3108 

Tytułem – Wpisowe na Off-Road + imię i nazwisko kierowcy 
 
 
3. Opłata wpisowego obejmuje  zapewnienie wjazdu na prywatne posesje udostępnione dla 
potrzeb rajdu, użytkowanie terenów oraz: 
 - puchary dla trzech pierwszych załóg w każdej klasie, 
 - nagrody niespodzianki dla zwycięzców w poszczególnych klasach, 
 - pamiątkową naklejkę z rajdu, 
 - zwiedzanie bunkra przeciwatomowego z przewodnikiem, 
 - posiłek z herbatą lub kawą do wyboru dla Kierowcy i Pilota (będzie możliwość dokupienia posiłku 

dla pozostałych Uczestników) 
 
4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem warunków 
niniejszego regulaminu. 
 
5. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z datą wpływu wpisowego na konto, która decyduje o miejscu 
startowym w danej klasie. 
 
6. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Rajdzie , wpisowe  jest zwracane w połowie. 
Zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 
7. Warunkiem wystartowania w Rajdzie samochodu terenowego w klasach extrem lub turystyk  
jest posiadanie ważnego przeglądu technicznego pojazdu i aktualna polisa OC oraz NNW. 
 
 

III. Warunki uczestnictwa w rajdzie 
 
1. Rajd  „Off-Road Bydgoszcz Challenge - Jesień 2013” odbywa się na podstawie niniejszego 
regulaminu, przepisów Prawa o Ruchu Drogowym i zasad ochrony środowiska. 
 
2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Organizatora Rajdu. 
 
3. W czasie trwania Rajdu Uczestnicy muszą stosować się do Regulaminu imprezy, poleceń 
Organizatora, Sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych 
rozporządzeń może spowodować dyskwalifikację załogi. 
 
4. Kierowca pojazdu musi posiadać ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu w danej kategorii. 
 
5. Wszystkie osoby znajdujące się w danym pojeździe startującym w rajdzie mają obowiązek 
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 
6. Właściciel pojazdu odpowiada za jego stan techniczny oraz jego przygotowanie do Rajdu  
i ewentualne naprawy podczas Rajdu. 
 
7. Załoga składa się z dwóch uczestników tj. Kierowcy i Pilota (ilość osób w pojeździe nie może 



WWW.OFF-ROAD.BYDGOSZCZ.PL 
 

Kopiowanie materiałów bez zgody autora zabronione 
3 z 6 

przekraczać liczby określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu). 
 
8. Kierowca i Pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie,  
pod warunkiem posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu przez obu członków załogi. 
 
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie dokonuje sprawdzenia powyższych warunków 
Regulaminu, a Kierowca zgłaszając swój udział i podpisując oświadczenie deklaruje,  
że spełnia wszystkie powyższe warunki uczestnictwa. 
 

V. Warunki techniczne pojazdów uczestniczących w Rajdzie 
 
1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3,5 T. 
 
2. Samochody muszą mieć zapewnione stałe miejsce na mocowanie karty drogowej w pojeździe po 
stronie pilota. 
 
3. W klasie Turystyk: 
– dopuszczalny maksymalny rozmiar opon: opony typu AT lub MT max 33 cale; dozwolone 

niewielkie modyfikacje zawieszenia (o dopuszczeniu do Rajdu auta ze zmodyfikowanym 
zawieszeniem decyduje Organizator  

– dopuszczone jest używanie tylko wyciągarek ręcznych, wyciągarki elektryczne, mechaniczne 
i hydrauliczne będą plombowane; zerwanie plomby jest równoznaczne z dyskwalifikacją 
załogi, 

– uwaga: istnieje możliwość porysowania lakieru. 
 
4. W klasie Extrem: 
 
– dopuszczalny maksymalny rozmiar opon 37 cali, 
– dopuszczone jest używanie tylko wyciągarek elektrycznych, wyciągarki mechaniczne i 

hydrauliczne będą plombowane; zerwanie plomby jest równoznaczne z dyskwalifikacją 
załogi, 

– wymagane solidne zaczepy z przodu i tyłu auta niezbędne podczas wyszarpywania, 
– uwaga: istnieje możliwość uszkodzenia auta. 
 

VI. Ruch drogowy 
 
1. W trakcie trwania Rajdu, wszyscy Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa  
o Ruchu Drogowym. 
 
2. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego 
pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo  
na Uczestników rajdu, Organizatorów lub osoby trzecie. 
 
3. Określony przez Organizatora czas dojazdu na tereny zmagań umożliwia poruszanie się  
z bezpieczna prędkością pozwalającą uniknąć wypadków drogowych. 
 
4. Po trasie Rajdu należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez roadbook. 
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VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność 
 
1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej Ustawy z dnia 20.06.1997 Prawo  
o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami.) Kierowca pojazdu 
jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje. 
 
2. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków odurzających  
jest zabroniona . 
 
3. „Off-Road Bydgoszcz Challenge - Jesień 2013” korzysta z dróg, na których odbywa  
się normalny ruch drogowy i terenach, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna i rolna. 
 
4. Każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje 
sam lub używany przez niego pojazd. 
 
5. Baza Rajdu jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady  
w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. 
 
6. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań,  
by zachować dobre imię Rajdu. 
 
7. Uczestnictwo w „Off-Road Bydgoszcz Challenge - Jesień 2013” może być niebezpieczne  
i Uczestnik bierze udział w rajdzie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis  
w oświadczeniu. 
 
8. Złożenie podpisu Uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem  
się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje 
niedopuszczeniem Uczestnika do Rajdu bez prawa zwrotu wpisowego. 
 
9. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być 
pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane 
przez Uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych Uczestników czy strony trzeciej. 
 
10. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego 
stanu zdrowia Uczestników. 
 
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących 
imprezy, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością 
zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego 
odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności.  
W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub 
straty poniesione przez jakiekolwiek osoby. 
 
12. Wszyscy Uczestnicy „Off-Road Bydgoszcz Challenge - Jesień 2013” są zobowiązani  
przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie 
oświadczenia. 
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim 
przypadku zgłoszonym Uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego. 
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14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestników  
a związane z odwołaniem Rajdu. 
  
 
 

XI. Klasyfikacja 
 
1. Czasówka : cześć rajdu mająca na celu wyłonienie najszybszego pojazdu podczas trwania „Off-
Road Bydgoszcz Challenge - Jesień 2013”. 
 
2. Czas trwania Rajdu dla każdej Załogi liczony jest od momentu wyjazdu z bazy Rajdu do zdania 
karty drogowej. Limit czasu dla każdej z Załóg wynosi 7,5h. Czas wyjazdu z bazy oraz czas zdania 
karty drogowej wpisywany jest na karcie drogowej przez obsługę techniczną rajdu. 
 
3. Odcinek czasowy zostanie rozegrany na terenie bazy Rajdu po rywalizacji w terenie (po zjechaniu 
załogi na bazę, dokładna godzina rozpoczęcia odcinka czasowego podana w programie imprezy). 
 
4. Podczas Rajdu prowadzone są oddzielne klasyfikacje klasy: Extrem oraz Turystyk. 
 
5. Klasyfikacja końcowa w poszczególnych klasach powstaje na podstawie ilości podbitych 
pieczątek przez każdą z załóg – obowiązuje zasada im więcej zdobytych punktów, tym wyższe 
miejsce. 
 
6. W przypadku gdy dwie lub więcej załóg zdobędą taką samą liczbę punktów, decydujący okaże się 
czas osiągnięty na odcinku czasowym. 
 

XIII. Protesty 
 
1. Protesty są składane tylko w formie pisemnej u Organizatora Rajdu. 
 
2. Zgłoszone protesty są rozpatrywane przez Komisję Sportową składającą się z: Komandora Rajdu, 
Dyrektora Technicznego i Głównego Sędziego w obecności składającego protest. 
 
3. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 30 minut od opublikowania wyników. 
 
4. Do każdego protestu musi być złożona kaucja w wysokości 100 zł i podlega zwrotowi w 
przypadku uznania protestu. 
 
5. Protest złożony bez kaucji uznaje się za nieważny. 
 
6. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej. 
 
7. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniami nie będą rozpatrywane. 
  

XV. Ochrona środowiska 
 
1. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi 
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odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar  
i wykluczenia z rajdu. 
 
2. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew  
jest obowiązkowe pod rygorem kar i wykluczenia z rajdu. 
 

 


