
RFC POLAND
WRAK RACE

www.rfc.com.pl/wrak-race

REGULAMIN

§1 Informacje ogólne

1. Organizatorem imprezy jest Urban Construction sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

2. Wydarzenie otwarte jest dla wszystkich pojazdów z napędem na jedną oś, pod

warunkiem spełnienia kryteriów auta określonych dalej w Regulaminie, których

wartość rynkowa nie przekracza 2000zł. 

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku

zgłoszenia zbyt małej liczby załóg (minimum 30 załóg) o czym poinformuje

załogi z terminie minimum 7 dni od daty imprezy.

4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest

jedyną jednostką upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich

rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji

niniejszego regulaminu i innych przepisów.

5. Wszelkie informacje dotyczące imprezy są publikowane na stronie

www.rfc.com.pl oraz www.facebook.com/rfcpolska

6. Nadzór nad przebiegiem imprezy sprawują osoby wyznaczone przez

Organizatora.

§2 Zgłoszenie, opłaty i formalności

1. Załoga zgłasza chęć uczestnictwa w imprezie poprzez wypełnienie formularza

online na stronie Organizatora www.rfc.com.pl. Wypełnienie formularza i

rejestracja wiaże się z obowiązkiem zapłaty wg cennika zamieszczonego na

stronie internetowej. 
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2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji załogi bez podania

przyczyny.

3. Prawidłowo opłacone rejestracje będą podlegały kwalifikacji do imprezy.

4. Wniesienie opłaty oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

5. Zwrot opłat nie będzie uzwględniany. Zwrot wpisowego nie będzie  także

realizowany w przypadku, gdy załoga nie stawi się w wyznaczonym czasie na

miejscu Imprezy.

6. Zwrot opłaty nie przysługuje załogom, które nie spełnią kryteriów dotyczących

właściwości technicznych pojazdu.

7. Załogi biorące udział w Imprezie oświadczają, że biorą w niej udział wyłącznie

na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w

sprzęcie oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru a także zniszczone osobom

trzecim.

8. Załogi oraz pozostałe osoby przebywające na terenie Imprezy wyrażają

zgodę na wykorzystywanie wizerunku przez Organizatora oraz akredytowane

media.

9. Załogi przystępujące do Imprezy zobowiązują się do oznaczenia pojazdu w

sposób oznaczony przez Organizatora.

10.Wszyscy uczestnicy Imprezy zobowiązują się do przestrzegania powszechnie

przyjętych zasad ochrony środowiska, łamanie tych zasad skutkować może

wykluczeniem z Imprezy. Obowiązkowe jest posprzątanie elementów pojazdu

oraz płynów wyciekających z pojazdu według wytycznych Organizatora pod

groźba kary wykluczenia z zawodów na każdym etapie.

§3 Załoga

1. Załoga składa się z kierowcy, oraz pilota. Udział pilota nie jest obowiązkowy.

2. Kierowca oraz pilot muszą być pełnoletni. Kierwowca musi posiadać

uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu.

3. Przedstawiciel załogi – kierowca albo pilot - jest zobowiązany na wezwanie

Organizatora uczestniczyć w odprawie.



4. Kierowca i pilot mogą w trakcie Imprezy zamieniać się rolami, dozwolona jest

również zmiana z osobami spoza załogi w razie uzasadnionej przyczyny, która

zatwierdzi Organizator.

5. Załoga musi być wyposażona w czerwoną flagę.

6. Załoga musi wyposażona być w pełne kaski, rękawice oraz  ubranie z długimi

rękawami.

§4 Wymogi techniczne pojazdów

1. Napędzana jedna oś pojazdu.

2. Z rywalizacji wykluczone są mikrosamochody.

3. Samochody startujące w zawodach muszą spełniać kryteria bezpieczeństwa

oraz być sprawne technicznie. 

4. Pojazd musi posiadać pełną szybę czołową oraz drzwi kierowcy i pasażera

pozbawione szyb.

5. Pojazd musi być pozbawiony plastikowych zderzaków, przednich reflektorów,

kołpaków.

6. Konstrukcja samochodu pozbawiona musi być ostrych elementów.

7. Istotne elementy konstrukcyjne pojazdu (w tym progi oraz mocowania pasów i

foteli) nie mogą być skorodowane w sposób zagrażający stabilności pojazdu.

8. Pojazdy wyposażone w instalację LPG muszą mieć opróżniony zbiornik gazu.

9. W pojeździe w trakcie biegu nie mogą znajdować się niezamocowane

przedmioty (w tym gaśnica, narzędzia itp.)

§5 Przebieg zawodów

1. Załogi startować będą w biegach eliminacyjnych, w których startować będą po

10 załóg wylosowanych podczas odprawy.

2. Do kolejnych etapów zakwalifikują się załogi, które w wyznaczonym czasie

uzyskają największą ilość okrążeń przygotowanego toru.



3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły zawodów w przypadkach

losowych.

4. W trakcie biegu załogi mają kategoryczny zakaz wysiadania z pojazdu. Awarię

lub inny problem sygnalizują czerwoną flagą. Uszkodzone pojazdy zostaną

sholowane przez Organizatora w bezpieczne miejsce poza torem.

§6 Pozostałe regulacje

1. Wszyscy uczestnicy w trakcie imprezy zobowiązani są do przestrzegania

przepisów prawa, w szczególności zasad Prawa o Ruchu Drogowym (Dz. U. z

2005 r. nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami). 

2. Jazda pod wpływem alkoholu lub innych używek karana będzie wykluczeniem z

Imprezy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ukarania uczestników za łamanie

niniejszego regulaminu oraz powszechnie przyjętych zasad wyrzuceniem z

terenu Imprezy oraz nałożeniem kar porządkowych: 

• śmiecenie – 100 zł 

• wylewanie oraz brak zabezpieczenia zlanych olei – 500 zł 

• parkowanie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami – 100 zł

4. Organizator zastrzega możliwość wykluczenia z Imprezy oraz terenu zawodów

wszystkich uczestników, którzy zachowywać się będą agresywnie, niekulturalnie

oraz stwarzać będą niebezpieczeństwo dla siebie i innych.

5. Organizator zastrzega możliwość wystawienia własnej załogi.

6. 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 czy wobec innych

uczestników czy osoby trzeciej.

7. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy

wynikłe za złego stanu zdrowia uczestników.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu imprezy oraz

dokonywania wszelkich zmian niezbędnych do zachowania prawidłowego

przebiegu Imprezy a także zachowania bezpieczeństwa uczestnikom lub innych

czynności wynikłych z poleceń organów państwowych lub służb miejkich. W tej



sytuacji  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i

rozszczenia.

9. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


