Organizatorem Imprezy MotoStrefa jest firma MotoRat Motocyklowa Szkoła Jazdy
i Ratownictwa Rafał Bryła z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Goethego 32.

Impreza MOTOSTREFA jest imprezą jednodniową. Czas trwania imprezy obejmuje
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1. W Zawodach IN trakcie imprezy iV1otoStiefa uczestniczyć może każda osoba, która
posiada uprawnienia do kierowania pojazdami jednośladowymi kat. Am, A2, Al lub A
oraz osoby uprawnione do poruszania się pojazdami jednośladowymi
na podstawie
odrębnych przepisów w oparciu o posiadane prawo jazdy kat. B (pojazdy
jednośiadowe o pojemności skokowej do 125 crrr'), Osoby niepełnoletnie. to znaczy
takie, które nie ukończyły 18 roku życia, do zgłoszenia muszą dołączyć zgodę
rodziców lub opiekunów prawnych na udział \IV Zawodach. Wzór zgody jest do
pobrania na stronie \IV"wl/.motostrefa-slask.pl. Udział 'vV Zawodach wymaga zgody
organizatorów.
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zawodach jest odpowiedni ubiór
uczestnika, tj. herm ochronny oraz odzież ochronna.
3. Do zawodów dopuszczone zostaną jedynie pojazdy jednośladowe z manualną
skrzynią bieqów.
4. Pojazd biorący udział w biciu rekordu musi spełniać następujące warunki:
a) być zarejestrowany(z prawidłowo zamontowaną tablicą rejestracyjną);
b) być sprawny technicznie;
c) posiadać ważne ubezpieczenie OC;
d) posiadać aktualny przegląd techniczny uprawniający do poruszania się po
dropach publicznych;
e) być wyposażony w opony homoloqowane do poruszania się po drogach
publicznych oraz ich stall zużycia nie może uniemożliwiać legalnego i
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
5. Pojazd biorący udział IN Zawodach może na czas udziału mieć zdemontowane
kierunkowskazy, lusterka, owiewki, błotniki, panel wskaźników oraz inne elementy,
które mogą ulec uszkodzeniu w przypadku przewrócenia się pojazdu. Pojazd' może
być również wyposażony w orurowanie lub inne elementy ochronne zabezpieczające
motocykl i/lub jego kierowcę w przypadku przewrócenia się pojazdu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez
uczestników wobec osób trzecich.
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imprezy, Iktóreoo
pojazd:
a) wedłuq opinii organizatora
nie spełnia wyrnaqań określonych
w niniejszym
regulaminie;
b) będzie przekraczał dopuszczalne normy hałasu;
c) będzie
posiadał
jakiekolwiek
wycieki
oleju, paliwa,
bądź innych płynów
eksploatacyjnych.
8. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia '1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz
późniejsze zmiany) Orqanizator zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych,
jakie zostały pozyskane w wyniku przeprowadzenia
imprezy
9. W przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2002, Nr '101, poz. 926 z późń. zmianami),
Uczestnik
ma prawo żądania
uzupełnienia,
uaktualnienia,
sprostowania
danych
osobowych, czasoweqo lub stałego wstrzymania ich przetwarzania
lub ich usunięcia,
jeżeli
są one niekompletne.
nieaktualne. nieprawdziwe
lub zostały
zebrane
z naruszeniem
prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane,
a także
ma prawo
wniesienia
pisemnego
żądania
zaprzestania
przetwarzania jego danych osobowych.
10. Organizator zapewnia, iż dane osobowe Uczestników
nie będą przetwarzane
ani
udostępniane
innym podmiotom
i organizacjom,
są one pobierane wyłącznie od
Uczestników bicia rekordu Guinnessa oraz Uczestników zawodów organizowanych
podczas Imprezy jedynie dla zachowania
obowiązujących
przepisów prawa oraz
. bezpieczeństwa
ich przebiequ.
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Osoby chcące wziąć udział \IV zawodach
podczas
Imprezy
MotcStrefa 2016,
zobowiązane
są w dniu imprezy zgłosić się do Biura imprezy, wypełnić formularz
zgłoszeniowy
i podpisać wymagane do dopuszczenia
do zawodów oświadczenia.
Zobowiązane
są one również do przedłożenia Orqanizatorowi
do wglądu wszelkich
wymaganych
od nich
dokumentów,
o których
mowa
rozdziale
"Wanm!d
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'l, Zawody polegają na pięciokrotnym
przejeździe
tzw. "ósemkl" na czas, zgodnie
z zasadami przedstawionymi
poniżej.
2. Kierunek przejazdu "ósemki" jest dowolny.
3. Pojazd ustawia się na linii startu w taki sposób, aby przednie koło nie dotykało linii
startu.
4, Stali następuje
z linii start/meta,
na polecenie
sędziego,
z równoczesnym
uruchomieniem
pomiaru czasu przejazdu.
5. Po pięciu pełnych przejazdach wokół pachołków ustawionych
na torze IN kształcie
cyfry "8", zawodnik musi całym motocyklem przejechać linię mety i zatrzymać pojazd
w wyznaczonym do tego celu miejscu tzw. "garażu" o wymiarach 2x4 m,
6. Każdy uczestnik ma dwa przejazdy, z których wybrany zostanie ten z uzyskanym
lepszym czasem przejazdu.
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l. Zwycięzcą
konkursu
ZaS1:2Je zawodnik,
w klasyfikacji będzie najkrótszy.

którego

czas

przejazdu

.ósernki"

ujęty

8. Pomiar czasu przejazdu
odbywa się za pornocą stopera obs-iugiwanego
przez
sędziego wyznaczoneqo
przez Organizatora.
9. Uczestnikom przysłuquje przejazd testowy. Przejazd testowy odbędzie się na torze
identycznym do toru używanego do przeprowadzania
zawodów.
iO. Maksymalna liczba zawodników to 20 osób.
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L~TART/META

pachołek
schernat drogi

1.
2.
3.
4.
5.

6.

"l.
8.
9.

Zawodnicy startują parami zgodnie z nadaną im przy zapisach numeracją.
Pojazdy ustawiają się na linii startu vv taki sposób, aby przednie koło nie dotykało Hnii
startu.
Konkurs polega na przejechaniu jak najwolniej dystansu 20 m wyznaczonym torem.
Wygrywa. zawodnik, który najpóźniej przejedzie linię mety całym motocyklem.
Dyskwalifikacja zawodnika następuje w przypadku:
a) podparcia się lub przewrócenia;
b) wyjechania poza wyznaczony obszar (tor szerokości 4· m);
c) potrącenia pachołka,
Dyskwalifikacja
jednego zawodnika
powoduje wygraną rywala, bez konieczności
ukończenia przejazdu.
Przec! rozpoczęciem
zavvodóvv, każdemu uczestnikowi
przysłuquje jeden przejazd
próbny, celem zapoznania się z zasadami i torem jazdy.
Zawody odbywają się V! tzw. systemie pucharowym czyli zwycięzca przechodzi do
następnej rundy, przegrany odpada z konkursu.
VIi finale konkursu "Wolna Jazda" udział bierze trzech zawodników. Odpadnięcie
jednego
zawodnika
nie przerywa
przejazdu
finałowego,
pozostali
kontynuują
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rywalizację
aż do uzyskania
zwycięzcy.
Zawodnik,
dystans 20 m wyznaczonym torem wygrywa konkurs.
1'1. Maksymalna liczba zawodników to 12 osób.
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linia META

linia START

pachołek
schemat drogi

1. Przed startem pierwszego zawodnika danego konkursu Organizator zastrzega sobie
prawo do modyfikacji ustawienia toru przejazdu na placu imprezy.
;~. VV ustawieniach toru, "V szczególnych przypadkach! moqą występować odstępstwa
od podanych powyżej reguł i są one uzależnione do postanowień Organizatora.
Dodatkowo na placu mogą zostać umieszczone pomocnicze strzałki, mające na celu
oswojenie
zawodników
z torem jazdy
i zasadami
panującymi
w tego typu
konkursach, a zarazem ułatwienie poprawnego przejazdu.
3~ VV zawodach
biorą udział wszystkie pojazdy uwzqlędnione
\N regulaminie
bez
podziału na kategorie.
4. Harmonogram imprezy może ulec zmianie bez podania przyczyny.
5. Zachowania,
które będą powodować zaqrożenie dla innych Uczestników Zawodów
oraz Imprezy będą karane wykluczeniem
z Imprezy, całkowitym
nakazem
jej
opuszczenia
a także wszelkimi
innymi prawem przewidzianymi
konsekwencjami
włączając również konsekwencje
wynikające
z kodeksu wykroczeń Or2.Z kodeksu
kar-nego.
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FORMULARZ ZGŁOSZEN!OWY
próba bicia rekordu w jednoczesnym "paleniu gumy'·
Imię:
Nazwisko:
PESEL:
Adres e-mail:
treść oświadczeń:
Oświadczam, iż jako uczestnik próby bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym
"paleniu gumy" \Ąf trakcie imprezy rvlotoStrefa 2016 ponoszę pełną odpowiedzialność
za własne bezpieczeństwo oraz postępowanie podczas imprezy. W przypadku
jakiejkolwiek kolizji/wypadku powstałej z mojej winy, w którym poniosę uszczerbek na
zdrowiu lub poniosą go inne osoby biorące w niej dział, to ja ponoszę wszelką
odpowiedzialność za zaistniałą sytuację i nie będę rościł żadnych pretensji w
stosunku do Organizatorów czyli firmy rvlotoRat z Zabrza.

data:

podpis:

Oświadczam, iż posiadam wymagane regulaminem i prawem uprawnienia do
prowadzenia pojazdów jednośladowych, tj. prawo jazdy kat. A2, A 1 lub A i posiadam
je minimum 2 lata, a także, że mój pojazd spełnia wymagania Regulaminu bicia
rekordu Guinnessa, posiada aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC.
Oświadczam również, że w trakcie imprezy MotoStrefa w dniu 26 czerwca 2016 nie
będę pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.

data:

podpis:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Centrum Handlowego rvl1,
Regulaminem imprezy MotoStrefa oraz Regulaminem próby bicia rekordu Guinnessa
w jednoczesnym "paleniu gumy", rozumiem i akceptuję jego postanowienia.
Oświadczam również, że dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym
i faktycznym. Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy.

data:

podpis:

