Regulamin

“RealRace”
Trening

I.

Postanowienia ogólne

Trening “RealRace” ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich kierowców
posiadających ważne uprawnienia do kierowania pojazdami. Trening ma na celu
propagowanie sportu motorowego, podniesienie umiejętności kierowców i poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Aktualne informacje dotyczące treningu znajdują się na stronie www.realrace.pl i
www.facebook.com/RealRace

II.

Warunki uczestnictwa
1. Wysłanie zgłoszenia online na stronie www.masatech.pl po dokonaniu wpłaty
wpisowego.
2. Wysłanie zgłoszenia, jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Wysokość opłaty za trening - 220 zł w I terminie lub 300 zł w dniu treningu.
Zgłoszenie bez wpłaty nie będzie przyjmowane.
4. Terminy poszczególnych treningów zostaną podane na stronie “RealRace”.
5. Maksymalna liczba uczestników - 38.
6. Minimalna liczba uczestników, aby mógł się odbyć trening, po I terminie zapisów - 
19
.
7. Udział w treningu może odbywać się autem, którego uczestnik jest właścicielem lub
posiada pisemną zgodę właściciela auta, którą musi posiadać w trakcie Treningu.
8. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi zostać umieszczony na bocznej
szybie wskazanej podczas odbioru administracyjnego.
9. Do treningu nie zostaną dopuszczone auta, które ze względu na swój stan
techniczny mogą zagrażać bezpieczeństwu. Auta będą kontrolowane przed i
podczas treningu. Za stan techniczny odpowiada uczestnik.
10. Podczas treningu w aucie może znajdować się wyłącznie kierowca. Dopuszcza się
udział pilota. Odpowiedzialność za pilota ponosi kierowca.
11. Kask dla kierowcy / pilota jest obowiązkowy. Organizator nie zapewnia kasków.
12. Uczestnik zobowiązany jest do odbycia wszystkich sesji treningowych w zapiętych
pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, zamkniętymi szybami i
szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do
wykluczenia włącznie.
13. Poza terenem prób sprawnościowych obowiązuje ograniczenie prędkości 20km/h.
14. Uczestnik treningu musi się podporządkować osobom oficjalnym. Za
nieprzestrzeganie regulaminu, niesportowe i nieetyczne zachowanie, spożywanie
alkoholu, uczestnik zostanie natychmiast wykluczony z treningu, pod rygorem
niedopuszczenia do kolejnych treningów.
15. Zakazuje się używania opon z kolcami pod groźbą kara do wykluczenia włącznie.

III.

Przebieg treningu

08:00 - 9:00

Odbiór administracyjny

08:30 - 9:30

Zapoznanie piesze

09:30

Obowiązkowa odprawa uczestników

10:00

Rozpoczęcie pierwszej sesji treningowej

15:00

Planowane zakończenie treningu

1.
2.
3.
4.

IV.

Trening podzielony jest na sesje.
Uczestnik ma prawo do jednorazowego udziału w każdej sesji.
Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy.
Pierwsza sesja zostanie przeprowadzona wg. listy startowej, kolejne sesje wg.
czasów treningu.

Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu,
wydawania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również do całkowitego
odwołania Treningu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenie bez podania przyczny.
3. Uczestnik oświadcza, że pojazd którym startuje w treningu jest sprawny technicznie,
nie zagraża kierowcy ani otoczeniu, co potwierdza własnoręcznym podpisem na
liście zgłoszeń.
4. Uczestnicy treningu 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 treningu. Ponadto uczestnicy przyjmują wszelką odpowiedzialność
za ewentualne szkody wyrządzone w czasie treningu osobom trzecim w tym
przedstawicielom organizatora lub firmom z nim współpracującym.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu treningu osób
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników.
6. Po przekroczeniu bramy wjazdowej lub wejściowej uczestnicy zobowiązani są
bezwzględnie przestrzegać regulaminu oraz stosować się do poleceń i instrukcji
wydawanych przez organizatora lub służby porządkowe.

