Regulamin XXIX Zlotu MB/8 Club Poland Częstochowa 2018

-

CEL IMPREZY
integracja środowiska miłośników i użytkowników samochodów marki Mercedes-Benz, a w
szczególności modelu W114/115
poznanie uroków i atrakcji turystycznych Częstochowy i Jury Krakowsko-Częstochowskiej
wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie eksploatacji, napraw i odbudowy samochodów
marki Mercedes-Benz
propagowanie kultury i bezpieczeństwa na drodze oraz kultury technicznej

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PODCZAS TRWANIA RAJDU
Uczestnicy powinni stosować się ściśle do przepisów obowiązujących na drogach
publicznych w Polsce i odpowiadają za ich przekroczenie. W trakcie trwania prób
sprawnościowych w samochodzie może znajdować się jedynie załoga zgłoszona do udziału w
imprezie. Zmylenie lub zjechanie z trasy z jakichkolwiek przyczyn i wynikające z tego
konsekwencje nie mogą być przedmiotem składania protestu lub zmian zapisu czasu. Zawodnicy
mają obowiązek umieszczania na pojeździe w wyznaczonych miejscach numerów startowych oraz
otrzymania materiałów reklamowych. Komandor zlotu ma prawo dyskwalifikacji zawodnika nie
przestrzegającego zasad ruchu drogowego, regulamin prób sportowych i stanowiącego tym samym
niebezpieczeństwo dla innych zawodników lub osób trzecich !
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator dostarczy uczestnikom numery startowe oraz materiały reklamowe, które należy
umieścić we wskazanych miejscach na pojeździe. Nie umieszczenie materiałów reklamowych na
pojeździe powoduje dyskwalifikację w rajdzie. Przed rozegraniem prób sprawnościowych
organizator dostarczy opis prób wraz z punktacją, a przed startem rajdu – opis trasy oraz kartę
drogową. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania imprezy w
stosunku do osób i sprzętu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowanie przez
uczestników imprezy szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym w czasie trwania całego Zlotu.

Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia miejsca zakwaterowania w stanie w jakim je zastali.
Uczestnicy zobowiązują się do naprawienia szkód powstałych z ich winy w miejscu
zakwaterowania na czas Zlotu.

WARUNKI ROZGRYWANIA IMPREZ
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przejechania wyznaczonej przez organizatora trasy
zgodnie z zapisami w karcie drogowej i opisem trasy. W razie pomylenia drogi, każda załoga
dysponuje „kopertą ratunkową”, jednaj jej otwarcie powoduje dalsze uczestnictwo w rajdzie w
charakterze obserwatora i wykluczenie z końcowej klasyfikacji. Uczestnik obowiązany jest przybyć
na metę dokładnie w regulaminowym czasie. Stawienie się na mecie zbyt wcześnie lub zbyt późno
spowoduje przyznanie punktów karnych.
PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE I ZADANIA
Klasyfikowane są tylko i wyłącznie załogi startujące w samochodach marki Mercedes-Benz.
Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przejechania wyznaczonej przez organizatora trasy zgodnie z

zapisami w karcie drogowej i opisem trasy. Podane w itinererze odległości zostały sprawdzone i są
uśrednionym wynikiem pomiarów uzyskanych przez kilka różnych aut.
KLASYFIKACJA I PUNKTACJA
Zadaniem załogi (kierowca i pilot) jest bezbłędne przejechanie trasy zgodnie z otrzymanym
na starcie itinererem w podanym limicie czasowym. Punktacja rajdu jest ujemna (tzn. naliczane są
punkty karne). Zwycięża ten zawodnik, który uzyskał najmniej punktów karnych.

ZADANIA NA TRASIE RAJDU
Za każdą poprawną odpowiedź
Za każdą błędną lub niepełną odpowiedź, lub brak odpowiedzi

0 pkt
1 pkt

Za przekroczenie przepisów ruchu drogowego
Za każdą minutę wcześniejszego lub późniejszego przybycia na metę
Dopuszczalne max. spóźnienie 15 min.
Przekroczenie maksymalnego czasu spóźnienia

10 pkt
1 pkt
20 pkt

PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE
Punktacja za czas i dokładność wykonania każdej z prób sprawnościowych:
– Za każde wykonanie poprawnie próby
– Za złe wykonanie próby w zależności od popełnionego błędu

0 pkt
od 0.5 – 5 pkt

ZADANIE Z WIEDZY O !
– Każda dobra odpowiedź
– Każda zła odpowiedź
KONKURS ELEGANCJI

0 pkt
1 pkt

W konkursie elegancji komisja bierze pod uwagę wygląd i stan samochodu zgodny z
oryginałem oraz jego prezentację przez załogę.
Skład komisji zostanie podany oddzielnym komunikatem przed konkursem.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem XXIX Zlotu MB/8 Club Poland i zobowiązuje się
do przestrzegania jego postanowień.
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