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1. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie ORGANIZATOR.

2. Uczestnicy wyścigów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność, zatem zrzekają się wszelkich roszczeń od 
organizatora lub osób trzecich w przypadku doznania szkód materialnych lub uszczerbku na zdrowiu w 
jakikolwiek sposób związany z uczestnictwem w imprezie. Ponadto zawodnicy przyjmują wszelką 
odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w czasie imprezy osobom trzecim w tym przedstawicielom 
organizatora lub firmom z nim współpracującym. 

3. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz ograniczenia prędkości do 20 km/h na 
terenie imprezy oraz zgodnie z prawem o ruchu drogowym na trasie dojazdowej miedzy parkiem maszyn, a 
miejscem wyścigu oraz w drodze powrotnej. Ograniczenie prędkości nie dotyczy podczas odbywania próby 
sprawnościowej. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu imprezy osób stwarzających zagrożenie dla 
bezpieczeństwa uczestników imprezy.

5. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za: 

• rzeczy pozostawione bez nadzoru 
• zaginione 
• zniszczone 
• skradzione 
• za straty spowodowane przez uczestników - kierowców w stosunku do osób i ich mienia w czasie trwania 

imprezy. 

6. Po przekroczeniu bramy wjazdowej lub wejściowej zawodnicy zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać 
regulaminu oraz stosować się do poleceń i instrukcji wydawanych przez organizatora lub służby porządkowe.

7. Klasyfikacja prowadzona jest w 4 klasach pojemnościowych:
 K1 <1400cc
 K2 1400 – 1599cc
 K3 1600 – 1999cc
 K4 >2000cc

W przypadku aut z doładowaniem pojemność przeliczana jest zgodnie ze współczynnikami:
 x1.7 dla silników ZI (Pb)
 x1.5 dla silników ZS (Diesel)

8. Dodatkowa klasyfikacja aut marki Honda prowadzona jest w 2 klasach:
H1 do 145 KM włącznie
H2 powyżej 145 KM

9. Uczestnik oświadcza, że pojazd którym startuje w próbach jest sprawny technicznie, nie zagraża kierowcy ani 
otoczeniu oraz ma ważny przegląd i ważne ubezpieczenie OC.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. W takim przypadku wpisowe zostanie zwrócone na 
wskazane przez zgłaszającego konto.


