Ogłoszenie
19(3). Rajd Wokół ZalewuSzczecińskiego
10-11.06.2022
1. Organizator:
rallye trans e.V. Eggesin
Kierownikorganizacyjny:
Ralf Nagel
Karl-Marx-Straße 73 g
D-17367 Eggesin
Tel.: +49 (0) 1744784600
info@rallye-trans.de
www.rallye-trans.de
2. Rodzaj imprezy:
Rajd Wokół Zalewu Szczecińskiego jest transgranicznym równomiernym przejazdem pojazdów
samochodowych i motocykli ze stawką punktową, dla którego nie są wymagane licencje urzędów ds.
sportu. Na trasie przejazdu nie pokonuje się żadnych odcinków, na których celem jest osiągnięcie
największej prędkości. Przejazdy odbywają się tylko na ulicach i drogach utwardzonych, z których ok. 25
km stanowią drogibrukowane.
Czas przejazdu nie podlega ocenie punktowej.
Łączna długość rajdu wynosi ok. 300 km.
3. Prawo uczestnictwa:
W rajdzie mogą uczestniczyć pojazdy samochodowe i motocykle. Ich ilość jest ograniczona do 50
pojazdów. Muszą one być w swoim kraju dopuszczone do ruchu po drogach publicznych na podstawie
normalnej lub krótkoterminowej rejestracji. Kierowcy poszczególnych pojazdów muszą posiadać prawo
jazdy odpowiednie do rodzaju pojazdu i okazać je przy odbiorze dokumentów. W pojazdach może
znajdować się ilość osób odpowiednia do ilości miejsc siedzących.
4. Podział na kategorie:
Kategoria 1
Kategoria 2
Kategoria 3
Kategoria 4
Kategoria
Kategoria

samochody osobowe
samochody osobowe
samochody osobowe
samochody osobowe
motocykle
samochody ciężarowe

rok produkcji do 1950
rok produkcji do 1970
rok produkcji do 1990
rok produkcji od 1991

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania ostatecznego przyporządkowania pojazdów do
poszczególnych kategorii na podstawie zgłoszeń. Każdy pojazd podczas imprezy musi posiadać tablicę
uczestnika z przodu w dobrze widocznym miejscu oraz numer startowy na drzwiach kierowcy i pasażera.
Tablice uczestników i numery startowe w żadnym wypadku, nawet częściowo, nie mogą zasłaniać
urzędowego numeru rejestracyjnego. Numery startowe i tablice uczestników wydawane będą przez
organizatora.

Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia pojazdu, które powstaną wskutek
umieszczenianaklejek.
5. Przebieg imprezy:
W dniu 10.06.2022, między godz. 13:00 a 15:00, uczestnicy otrzymają dokumenty w OPEL Autohaus
Aßmann, Ueckermünder Str. 36, D - 17367 Eggesin (odbiór dokumentów).
Każda załoga otrzymuje w kolejności startowej tablicę uczestnika, numer startowy, książkę pokładową,
mapy i ewentualne informacje dodatkowe.
Start pierwszego pojazdu ma miejsce o godz. 16:01.
6. Ocena:
Zwycięzcą w każdej kategorii jest drużyna o najniższej liczbie punktów. W przypadku jednakowej liczby
punktów decydują zadania specjalne w ich kolejności.
7. Nagrody:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymują puchary (kierowcy i pasażerowie).
Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia dalszych nagród honorowych.
8. Wręczenie nagród:
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 11.06.2022 r. ok. godz. 19:00 w „be free”-Sportcenter, Stettiner
Straße 46b, w 17367 Eggesin. Ceremonia wręczenia nagród stanowi część imprezy. Wszystkie puchary
i nagrody honorowe zostają wydane podczas wręczenia nagród i nie będą przesyłane w późniejszym
terminie.
9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są do 11.04.2022 w i tym dniu muszą
znajdować się u organizatora!
Zgłoszenia dokonywane są na oficjalnym formularzu, który powinien zostać podpisany przez kierowcę i
pasażerów.
Zgłoszenia internetowe są ważne bez podpisów, które będą uzupełnione podczas przekazywania
dokumentów. Zgłoszenia będą rozpatrywane tylko w przypadku otrzymania opłaty zgłoszeniowej w
postaci czeku lub przelewu. Potwierdzenie rejestracji następuje po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.
Obowiązująca jest data stempla pocztowego/otrzymania maila. Zgłoszenia należy wysyłać na
następujący
adres:
Rallye Trans e. V. Eggesin
Karl-Marx-Str.73 g
D - 17367 Eggesin

|
|
|

Możliwa jest rejestracja online
przy użyciu przycisku „Formular senden”
(wymaga bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader)

10. Przepisy ruchu drogowego:
Kierowcy podczas całej imprezy muszą ściśle przestrzegać przepisów ruchu drogowego krajów, w których
drogi pokonują. Każde naruszenie przepisów oraz ewentualne uczestnictwo w wypadku drogowym
prowadzą do wykluczenia z oceny punktowej.
Na trasie znajdują się oznakowane punkty kontrolne. Przegapienie punktów kontrolnych skutkuje
dodaniem punktów karnych. Dodatkowo odbędzie się ok. 5 kontroli równomierności przejazdu. Na starcie
uczestnicy otrzymają do dyspozycji książkę pokładową, w której opisane są zadania i punktacja. Za wpisy
w karcie pokładowej i ich prawidłowość odpowiedzialni są sami uczestnicy. Każda korekta lub zmiana w
karcie pokładowej prowadzi do wykluczenia z oceny punktowej, chyba że zostanie potwierdzona przez
właściwego obserwatora sportowego!
11. Ubezpieczenie:
Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do udokumentowania posiadania polisy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej pojazdu mechanicznego. Wymagane jest ubezpieczenie OC
międzynarodowe (tzw. zielona karta).
12. Odpowiedzialność i zwolnienie z odpowiedzialności organizatora i uczestników:
Odpowiedzialność:
Uczestnicy (kandydaci, kierowcy, pasażerowie, właściciele lub posiadacze pojazdów) uczestniczą w
imprezie na własne ryzyko. Ponoszą oni odpowiedzialność cywilną i karną za wszystkie szkody
spowodowane i wyrządzone przez nich i ich pojazdy.
Rezygnacja z odpowiedzialności:
Uczestnicy (kandydaci, kierowcy, pasażerowie, właściciele lub posiadacze pojazdów) przez złożenie
zgłoszenia rezygnują z wszelkich praw do dochodzenia roszczeń w stosunku do organizatora, osób
działających na jego zlecenie, obserwatorów lub pomocników, wobec urzędów i wszystkich innych osób,
które związane są z organizacją imprezy, dotyczących wszelkich wypadków lub szkód, poniesionych w
związku z imprezą. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian w ogłoszeniu, jakie
zostaną zarządzone przez urzędy lub staną się konieczne wskutek działania siły wyższej lub ze względów
bezpieczeństwa, a także do odwołania części imprezy, jeżeli będzie to konieczne wskutek
nadzwyczajnych okoliczności, bez przejmowania jakiegokolwiek obowiązku odszkodowawczego.
Niniejsze ustalenie staje się skuteczne w momencie złożenia zgłoszenia u organizatora w stosunku do
wszystkich uczestników.
Organizator zawrze polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora.
Przez złożenie zgłoszenia uczestnik w sposób nieograniczony uznaje zasady zawarte w niniejszym
ogłoszeniu oraz wszystkie postanowienia dotyczące realizacji imprezy. Ponadto każdy uczestnik
oświadcza, że wyraźnie rezygnuje on w sposób nieograniczony z odwoływania się do sądów cywilnych i
karnych.
Ustalenia ogólne:
Kierowcy i pasażerowie zobowiązują się do przestrzegania poleceń organizatora, kierownictwa rajdu i
osób, działających na ich zlecenie. W momencie złożenia zgłoszenia kierowcy i pasażerowie, także w
imieniu ich sponsorów, wyrażają zgodę na to, że:
- organizator zleci nagranie wszystkich czynności związanych z imprezą oraz ich publikowanie
w radiu i w telewizji lub w inny sposób, w oparciu o co nie będą mogły być dochodzone żadne
roszczenia w stosunku do organizatora lub spółek medialnych;

- organizator przekaże adresy uczestników na życzenie fotografów, aby ci mogli przesłać
uczestnikom ich zdjęcia.
Copyright w odniesieniu do całej imprezy jest własnością organizatora.
Uzupełnienia ogłoszenia:
Postanowienia niniejszego ogłoszenia mogą w razie potrzeby zostać zmienione lub uzupełnione.
Każda zmiana lub dodatkowe postanowienie zostaną wydane w ponumerowanych i opatrzonych datą
biuletynach, które będą częścią składową niniejszego ogłoszenia,
Biuletyny te będą przekazywane poprzez oficjalne wywieszenie lub bezpośrednio do
wiadomościuczestników, co zostanie przez nich potwierdzone podpisem, za wyjątkiem faktycznego braku
możliwości przekazania podczas imprezy.
Zastosowanie i interpretacja ogłoszenia:
Kierownictwo imprezy/rajdu jest odpowiedzialne za zastosowanie i interpretację postanowień niniejszego
ogłoszenia podczas imprezy.
13. Opłata zgłoszeniowa
Zawiera wszystkie usługi opisane w ogłoszeniu, bez noclegu.
Pojazd z kierowcą i jednym pasażerem
Motocykl
Za dodatkowego pasażera

150,00 EUR
120,00 EUR
30,00 EUR

Opłatę zgłoszeniową należy dołączyć w postaci czeku do zgłoszenia lub przelać na rachunek bankowy:
rallye trans e.V. ,IBAN: DE 25 1506 1638 0005 4262 51 , BIG: GENODEF1ANK. Tytułprzelewu: „19. RSH
2022, Team NazwiskoKierowcy / Nazwisko pasażera“. (Prosimy nie robić przelewów łącznych na więcej
niż jedną załogę).
Opłata zgłoszeniowa stanowi jednocześnie karę za odstąpienie od uczestnictwa i nie podlega zwrotowi
w przypadku nieuczestniczenia w rajdzie. Zwrot następuje tylko wówczas, gdy zgłoszenie zostanie
odrzucone lub impreza nie odbędzie się. Zgłoszenie będzie rozpatrywane dopiero po uiszczeniu opłaty
zgłoszeniowej.
Za uczestnictwo wewręczaniu nagród będzie dodatkowo pobierana opłata w wysokości 20,00 EUR od
osoby. Ta opłata powinna być przesłana razem z opłatą zgłoszeniową na wyżej podane konto.
14. Zgłoszenie drużyn:
Drużyny mogą zostać podane najpóźniej do dnia 10.06.2022 r., do godz. 15:00. Muszą one składać się
z trzech pojazdów. Opłata zgłoszeniowa za drużynę wynosi 30,00 EUR.

