REGULAMIN
I
Dobczyckiego Pikniku Motoryzacyjnego

MIASTA I GMINY DOBCZYCE
29.09.2019 r.

Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice
Biuro: Ul. Kościuszki 16 32-400 Myślenice
Prezes: Tel. 667-388-336 / Sekretarz Tel. 731-980-998
www.mmotosport.eu e-mail: zarzad.motosportmyslenice@gmail.com
NIP 681-202-38-10
Regon 121187648
KRS:0000688300
Nr Konta : 21 1600 1462 1843 3924 7000 0002
Klub zrzeszony w Polskim Związku Motorowym

1. Terminy i daty oraz godziny:
Przygotowania:
28 września 2019 r. od godz. 10.00 do 15.oo przygotowanie terenu i zabezpieczenie imprezy –
odpowiedzialni organizatorzy.
Piknik:
29 września 2019 r.:
08.00 – 18.00 – cała impreza
09.00-10.30 – Przyjmowanie zgłoszeń w dniu imprezy
11.00 – 17.00 – przejażdżka samochodami zabytkowymi i traktorem za tzw. cegiełkę na rzecz
Stowarzyszenia Klubu Motosport Myślenice na jego działalność statutową.
11.00 – 12.00 – Biuro - odprawa administracyjna / Wręczenie numerów startowych / Badanie
kontrolne
12.30 – 15.30 – Próba sportowa
16.15 – Ogłoszenie wyników
16.30 – Rozdanie nagród
18.00 – 19.00 Uporządkowanie ternu do stanu pierwotnego.
Dla uczestników pikniku będzie dostępny odpłatnie Catering:
 Piwo
 Napoje
 Kiełbasa z grilla
 Grochówka
 Bigos
Podmiot odpowiedzialny: ORGANIZATOR
2. Podmiot organizacyjny:
Organizator główny:
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Rynek 26 32-410 Dobczyce
Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice
Ul. T. Kościuszki 16 32-400 Myślenice
Osoby do kontaktu z ramienia organizatora
Prezes: Stanisław Kaleta
Sekretarz: Tomasz Wałęga
Członek Zarządu: Rafał Górniesiewicz
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce Biuro Promocji:

Tel. 667-388-336
Tel. 731-980-998
Tel. 500-747-118
Tel. 12 372-17-52
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3. Teren imprezy Infrastruktura:
A. Tytuł prawny:
Działka podlega Urzędowi Gminy i Miasta Dobczyce, którą na moment imprezy została
bezpłatnie użyczona za zgodą Burmistrza.
B. Dane działki:
Działka przyległa do ulicy Budowlańców i blisko koryta rzeki Raby w części rekreacyjnej
miasta Dobczyce.
4. Charakterystyka imprezy:
Próba sportowa zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie z
jednego odcinak przejeżdżanego dwukrotnie.
Nawierzchnia trasy: asfalt, szuter.
Długość trasy: ok 1,5 km
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Zapisy ogólne – Regulamin
Procedura zgłoszeń:
Uczestnik zamierzający wziąć udział w próbie sportowej „I Dobczycki Piknik Motoryzacyjny” musi
wypełnić zgłoszenie i przesłać je do dnia 26 września br. do godz. 24.00 w biurze lub drogą
elektroniczną na adres:
Stowarzyszenie Klub Motosport Myślenice
Ul. T. Kościuszki 16 32-400 Myślenice
Email: zarzad.motosportmyslenice@gmail.com
w temacie proszę wpisać: Dobczycki Piknik Motoryzacyjny
Jeśli zgłoszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną to prosimy o dostarczenie oryginału w dniu
imprezy do biura w godz. 09.30- 10.30.
Zgłoszenie musi być podpisane przez obu członków załogi samochodu.
Otwarcie zgłoszeń:
Otwarcie listy zgłoszeń na próbę sportową podczas I Pikniku Motoryzacyjnego ma ograniczoną liczbą
załóg do 45.O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia od 16 września od godz. 12.00 do 26 września do godz. 24.00
Zgłoszenie będzie przyjęte i ważne, gdy będzie mu towarzyszyć pokwitowanie wykupu cegiełki pełnej
kwoty darowizny.
Zgłoszenia do próby sportowej:
- Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby (Kierowca i Pilot).
- Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy kat. B, a pilot ukończone 17 lat.
- Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego, jeśli posiada
zostanie automatycznie zaliczony do klasy GOŚĆ.
- Pilot nie może prowadzić samochodu podczas próby, w przypadku stwierdzenia prowadzenia
samochodu przez Pilota załoga zostanie zdyskwalifikowana.
- Pisemną zgodę właściciela pojazdu w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością
kierowcy.
Przez fakt zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości że startuje w imprezie na własne ryzyko i
odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy.
Zrzeczenie to dotyczy Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie, osób pomagających
w organizacji próby samochodowej oraz innych uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez poddania przyczyny.
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Do obowiązków załogi należy:
- Zapoznanie się z trasą pieszo.
- Odbycie 2 prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych z włączonymi
światłami mijania lub światła do jazdy dziennej oraz z zamkniętymi szybami i szyber dachem.
NIEPPRZESTRZEGANIE powyższych przepisów pociągnie karę i nie dopuszczenie do startu lub
dyskwalifikacje.
Poza próbą sportową wprowadza się ograniczenie prędkości do 20 km/h, zakazane są
jakiekolwiek treningi, grzanie opon itp. Dotyczy to terenu, na którym odbywa się piknik oraz
terenów przyległych. Na każdą załogę łamiącą ten przepis zostanie nałożony mandat przez
Policję, z wykluczeniem włącznie.
Odprawa:
W dniu imprezy w godz. 11.00 – 12.00 odprawa uczestników próby sportowej.
Przegląd samochodów, dokumentów.
Godz. 12.30 Strat do próby sportowej wg. numerów. Czas przejazdu będzie mierzony symbolicznie
stoperem do dziesiątej części po przecinku. Próba składa się z 2 przejazdów, czas będzie liczony
łącznie.
Próba sportowa:
Do udziału w próbie sportowej dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy – Prawo o
ruchu drogowym lub osobowo/towarowe na bazie samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym
dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach RP.
Klasy:
K 1 – do 1400 cm 3 włącznie,
K 2 – 1400 cm3 - 1600 cm3,
K 3 – 1600 cm3 – 2000 cm3,
K 4 – powyżej 2000 cm3,
K 5 – Gość z licencją samochodów sportowych.
Klasyfikacją zostali objęci uczestnicy klasy 1 – 4.
Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemności
wynikającej z pomnożenia nominalnych pojemności silnika:
Z zapłonem iskrowym ZI x współczynnik 1,7.
Z zapłonem samoczynnym ZS x współczynnik 1,5 (Diesel).
Ostateczny podział klas określa lista startowa.
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Wpisowe i cegiełki:
Wpisowe cegiełki – darowizna na działalność statutową Stowarzyszenia Klub Motosport Myślenice
Dla załogi kwota wpisowego – 70 zł przyjmowane będą na
nr konta: 21 1600 1462 1843 3924 7000 0002
z dopiskiem darowizna na rzecz Stowarzyszenia.
Do dnia 26 września 2019 do dnia imprezy 29 września wypisowe cegiełki – darowizny dla załóg
zgłoszonych po terminie zapisów wynosi 90 zł i przyjmowane będą w biurze imprezy
w godz. 09.00 – 10.30.
Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.
Ubezpieczenie
Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą przedstawić obowiązkowe OC i NNW (dla pasażera
pilota).
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załogi i ich
sprzętu jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku
do osób trzecich i ich mienia.
Numery startowe:
Numery startowe załoga we własnym zakresie musi umieścić na bocznych przednich drzwiach
samochodu.
Brak obu numerów podczas próby sportowej spowoduje wykluczenie załogi lub nałożenie kary 50 zł.
Brak mety lotnej, podczas próby nie ma zastosowania „taryfa dla załogi” która nie ukończyła próby.
Na próbie sportowej zostaną wyznaczeni sędziowie faktu w celu kontroli poprawności przejazdu.
Meta STOP
Uczestnik zobowiązany jest o zatrzymanie się przy linii mety stop w celu odnotowania czasu i numeru
startowego. Nie zatrzymanie się na linii STOP odnotowane przez sędziego będzie skutkowało karą –
wykluczenia.
Osoby oficjalne będą posiadały kamizeli koloru żółtego oraz indywidualne identyfikatory (wzór w
palnie zabezpieczenia).
Rozdanie nagród:
Rozdanie nagród nastąpi w dniu imprezy o godz. 16.30 za próbę sportową.
Protesty:
Organizator Dobczyckiego Pikniku Motoryzacyjnego nie przewiduje protestów.
przyjmowane.

Nie będą

MAMY SIĘ BAWIĆ BEZ ZŁOŚLIWOŚCI I Z UŚMIECHEM 
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