REGULAMIN
IV EDYCJI BABSKIEGO RAJDU
organizowanego na terenie Trójmiasta 10 września 2017 roku

WSTĘP
Rajd samochodowy „Babski Rajd 2017” zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:
1. Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,
2. Ustawy prawo o ruchu drogowym,
3. Niniejszego Regulaminu Uzupełniającego.
Wszelkie modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia do niniejszego Regulaminu Uzupełniającego będą
publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez
organizatora.
TERMINY











Otwarcie listy zgłoszeń: 19 czerwca 2017 r.
Zamknięcie listy zgłoszeń: 10 września 2017 r.
Odbiór administracyjny: 10 września 2017 r., godz. 8.30-09.30
Badanie kontrolne: 10 września 2017 r., godz. 8.30-09.30
Zapoznanie z trasą - odprawa: 10 września 2017 r., godz. 9.30-10.00
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu: 10 września 2017 r., godz. 09.30
Start: 10 września 2017 r., godz. 10.00
Meta: 10 września 2017 r., godz. 18.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej: 10 września 2017 r., godz. 18.00.
Rozdanie nagród: 10 września 2017 r., godz. 18.30

1. Ustalenia ogólne
1.1 Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbędzie się 10 września 2017 r. na terenie Gdyni i Sopotu.
1.2 Nazwa imprezy: Rajd Kobiet „Babski Rajd 2017”
1.3 Lokalizacja Biura: Biuro Rajdu znajdować się będzie na Skwerze Kościuszki w Gdyni
1.4 Lokalizacja startu: Start – Park Kolibki Sopot
1.5 Meta/zakończenie – Skwer Kościuszki w Gdyni
1.6 Charakterystyka:
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Na trasie zlokalizowane będą próby, z
których 2 będą miały charakter odcinków specjalnych. Nawierzchnia trasy i prób: asfalt, beton.
Długość trasy ok. 50km. Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w Książce Drogowej.

2. Organizacja
2.1 Nazwa organizatorów



Fundacja „Militarni Dzieciom”
Pracownia projektowa / Wydawnictwo „eightletters Bartosz Sobaczewski”

2.2 Adres
Fundacja „Militarni Dzieciom”
84-200 Wejherowo, ul. Judyckiego 2B,
e-mail: fundacja@militarnidzieciom.org
www.babskirajd.pl
2.3. Władze Rajdu
Dyrektor Imprezy: Marcin Szreder
Dyrektor ds. sportowych: Zbigniew Ledwoń
Dyrektor ds. organizacyjnych: Katarzyna Fałtynowicz-Zimnowodzka
Dyrektor ds. administracyjnych: Bartosz Sobaczewski
3. Zgłoszenia
3.1 Załoga
3.1.1. Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot. Kierowca, wyłącznie płci
żeńskiej, musi mieć prawo jazdy, a pilot ukończone 17 lat.
3.1.2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w
rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego.
3.1.3. Pilot nie może posiadać jakiejkolwiek licencji pilota w rozumieniu przepisów Polskiego Związku
Motorowego.
3.1.4. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia
prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.
3.2 Obowiązki załogi
Do obowiązków załogi należy:
3.2.1. Punktualne przybycie na odbiór administracyjny
3.2.2. Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich PKC w podanej przez organizatora
kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową.
3.2.3. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, z włączonymi światłami mijania i
zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do
wykluczenia włącznie.
3.2.4. Członkowie załóg wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w ramach działań
promocyjnych rajdu.

3.3 Procedura zgłoszeń
3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w Rajdzie Kobiet musi przesłać zgłoszenie poprzez
formularz na stronie www.babskirajd.pl lub pocztą elektroniczną na adres
fundacja@muilitarnidzieciom.org do dnia 10 września 2017 r. do godz. 08.00.
3.3.2. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie wpłata pełnej
kwoty wpisowego na rachunek bankowy bądź w wyjątkowych przypadkach w biurze rajdu podczas
zgłoszenia załogi.
3.3.3 Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na
własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas
imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, Organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i
innych uczestników.
3.3.4 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne
zachowanie, nieczytelne wypełnienie oryginału zgłoszenia lub brak wpłaty wpisowego.
3.4 Liczba załóg i klas
3.4.1 Pojemność trasy: 50 załóg
3.4.2 W przypadku zgłoszenia więcej niż 50 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu
zgłoszeń do Biura Imprezy. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.
3.5 Pojazdy dopuszczone
Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy Prawo o Ruchu
Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym
zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach
publicznych RP.
3.6. Klasy
Nie wprowadza się podziału na klasy w Babskim Rajdzie 2017.
3.7 Wpisowe, wpłaty, zwroty
3.7.1 Wysokość wpisowego wynosi 250 lub 500 złotych od załogi w zależności od wybranego pakietu
startowego.
Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na rachunek:
Fundacja „Militarni Dzieciom”, nr rachunku: 57 1140 2017 0000 4102 1284 5092, multibank
Termin zgłoszenia określa data wpłynięcia zgłoszenia przez formularz internetowy lub pocztę
elektroniczną albo data zaksięgowania wpisowego na rachunku bankowym – w zależności od tego,
która data będzie późniejsza.
3.7.2 Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób
trzecich
3.7.3 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania Rajdu lub w przypadku nieprzyjęcia
zgłoszenia.

3.7.4 Dopuszcza się rezygnację z udziału w Rajdzie – wpisowe zostanie zwrócone w przypadku
rezygnacji złożonych do 31 lipca 2017 roku.
4. Ubezpieczenie
4.1 Kierowcy uczestniczący w Rajdzie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.
4.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich
sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku
do osób trzecich i ich mienia.
5. Numery identyfikacyjne
5.1. Tablice
Tablica „rajdowa” musi być umocowana na szybie przedniej samochodu w prawym górnym narożniku
(patrząc od wnętrza pojazdu). Na samochodzie powinna być tylko tablica aktualnej imprezy.
5.2. Numery startowe
Numery startowe znajdują się na tablicy rajdowej przyklejanej do przedniej szyby w sposób nie
ograniczający widoczności. Brak numeru podczas trwania imprezy spowodować może karę nałożoną
przez ZSS.
5.3. Karta identyfikacyjna
Podczas imprezy wymaga się, aby posiadała kartę identyfikacyjną, zawierająca numer startowy,
aktualne informacje o członkach załogi oraz podpisy. Brak tej karty może spowodować nałożenie kary
aż do wykluczenia włącznie.
6. Reklama
6.1. Organizator nie przewiduje reklamy dodatkowej na samochodach uczestniczek rajdu.
6.2. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w Biurze
Rajdu, na Starcie i Mecie Rajdu oraz na całej trasie Rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy
musi być uzgodniona z Organizatorem.
7. Odbiór administracyjny
7.1. Miejsce i czas:
10 września 2017r. w godz. 9.00.-10.00.
Biuro Rajdu znajdować się będzie na Skwerze Kościuszki w Gdyni
7.2. Dokumenty do okazania:
1.
2.
3.
4.
5.

prawo jazdy kierowcy
ubezpieczenia OC i NW
dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
dokument identyfikacyjny pilota
pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu niebędącego własnością
kierowcy ani pilota.

8. Zapoznanie z trasą

8.1 Zapoznanie z trasą prób sportowych zostanie zorganizowane bezpośrednio przed startem do
odcinka w formie tzw. „próbnego przejazdu”. Uczestnicy będą mogli przejechać każdą próbę jeden
raz, przed wjazdem okazując sędziemu kartę zapoznania z trasą w celu uzyskania wizy uprawniającej
do wjazdu.
8.2 Podczas zapoznania z trasą prób obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Niesportowe
zachowanie stwierdzone podczas zapoznania, w szczególności prowadzenie samochodu w sposób
niebezpieczny, zostanie zgłoszone i może pociągnąć za sobą karę do wykluczenia włącznie.
9. Badania kontrolne
9.1 Miejsce i czas
jak w pkt. 7.1.
Badaniu będą podlegały wszystkie wymagane przez Regulamin dokumenty oraz wyposażenie i stan
techniczny pojazdu w podstawowym zakresie.
10. Procedura startu
Procedura startu dawanego ręcznie: samochód będzie ustawiony przed linią startu, następnie starter
głośno odlicza 5, 4, 3, 2, 1 i ręką (lub chorągiewką podniesioną do góry) podaje sygnał startu.
Start przedwczesny (falstart)-jest to zarówno „start lotny” jak i wystartowanie przed sygnałem
startera. Kierowca jest zobowiązany podporządkować się poleceniom startera.
11. Pomiar czasu
Pomiar czasu na próbach będzie wykonywany z dokładnością do 1/100 sekundy.
12. Bezpieczeństwo
12.1 Sędziowie trasy w punktach obserwacyjnych wyposażeni będą w żółte flagi, mając kontakt
wzrokowy z sąsiadującymi punktami.
12.2 Na trasie Rajdu załogi będą ostrzegane o ewentualnych przeszkodach przy pomocy żółtych flag.
Jeżeli okaże się konieczne użycie żółtych flag, zastosowana będzie następująca procedura:
12.2.1. Kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga musi natychmiast zatrzymać się oraz
zastosować się do zaleceń sędziów trasy.
12.2.2 Flagi będą użyte we wszystkich punktach poprzedzających zdarzenie
12.2.3. Każde naruszenie niniejszego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary do wykluczenia
włącznie.
12.2.4 Czas użycia żółtej flagi będzie odnotowany przez sędziego i przekazany Dyrektorowi imprezy.
12.2.5. Każdy uczestnik, któremu pokazano żółtą flagę otrzyma referencyjny czas przejazdu stosując
postanowienia Art.41. Regulaminu sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA lub będzie
musiał zastosować się do decyzji Dyrektora Rajdu.
13. Identyfikacja osób oficjalnych podczas Rajdu
Wszyscy sędziowie na trasie będą wyposażeni w kamizelki ostrzegawcze bądź identyfikatory.
14. Nagrody

14.1 Rozdanie nagród
10 września 2017 r. o godz. 18.30.
Skwer Kościuszki w Gdyni
14.2. Wykaz nagród
Za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji generalnej przyznawane są puchary.
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.
15. Protesty
15.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora Rajdu.
15.2 Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora
wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych.
Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.
15.3 Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja
podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.
16. Kary
Kary zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Ramowego KJS.
17. Postanowienia końcowe
17.1 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego Regulaminu,
wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część Regulaminu
Uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania Rajdu.
17.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Rajdu. Wszelkie zmiany będą
komunikowane na bieżąco na stronie internetowej www.babskirajd.pl

Dyrektor Organizacyjny Babskiego Rajdu
/-/ Katarzyna Fałtynowicz-Zimnowodzka

