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REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
KatowiceRally Show

Organizator:
Stowarzyszenie X
ul. Dzięciołów 17
40-532 Katowice

iLoveRally to impreza promocyjno - pokazowo - sportowa mająca na celu popularyzacje sportów
samochodowych.
USTALENIA OGÓLNE
KatowiceRally Show zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:
· Międzynarodowego Kodeksu Sportowego 2016 (dalej MKS FIA),
· Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym RP (Dz.U. z 2015r. poz. 2281),
· niniejszego Regulaminu Uzupełniającego,
Otwarcie listy zgłoszeń 01.04.2016 godz. 06.00
Zamknięcie listy 08.06.2016 godz. 23.00
Odbiór administracyjny 11.06.2016 godz. 07:00-8:00
Badanie kontrolne BK 11.06.2016 godz. 08.00 – 09.00
Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu 11.06.2016 godz.9.10
Odprawa uczestników 11.06.2016 godz.9.15
Zapoznanie z trasą 11.06.2016 godz. 9.30 – 10.30
Start Katowice Rally Show 01 11.06.2016 godz.10.30
Meta KatowiceRally Show 01 11.06.2016 godz. 13.45
Start KatowiceRally Show 02 11.06.2016 godz. 15.00
Meta KatowiceRally Show 02 11.06.2016 godz. 17.00
Zakończenie imprezy 11.06.2016 godz. 17.00

1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbędzie się w dniu 11.06.2016 w Katowicach, na ulicach: Uniwersyteckiej, Bankowej,
Piastowskiej, Olimpijskiej, Dobrowolskiego, Góreckiego oraz na terenach przyległych do
Uniwersytetu Śląskiego.
1.2 Nazwa i ranga imprezy
iLoveRally – KatowiceRally Show, impreza pokazowa.
1.3 Numer wizy ZO PZM
Nie dotyczy
1.4 Lokalizacja Biura
Biuro znajdować się będzie do dnia 11.06.2016 pod adresem: ul. Kopernika 14 w Katowicach.
Czynne w poniedziałki w godzinach 16.00 – 17.00.
W dniu imprezy pod adresem: Budynek Altus, ul. Uniwersytecka 13 w Katowicach w godzinach
od godz. 07.00 –17.00
1.5 Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego
Start – Teren Uniwersytetu Śląskiego, ul. Chełkowskiego – PARK KIBICA – 10.30
Meta – Teren Uniwersytetu Śląskiego, ul. Chełkowskiego – PARK KIBICA – 17:00
Park Serwisowy – Teren Uniwersytetu Śląskiego, ul. Chełkowskiego – PARK KIBICA
1.6 Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składać się będzie z dwóch tras
pokazowych przejeżdżanych trzykrotnie.
Nawierzchnia: asfalt, kostka brukowa. Długość trasy: 6x 2000m = 12.0km
2. ORGANIZACJA
2.1 Nazwa organizatora
Stowarzyszenie Inicjatywy Kulturalno- Sportowej
2.2 Adres
ul. Dzięciołów 17
40-532 Katowice
tel. Kom. 607 125 490
strona: x.slask.pl ; iloverally.eu, e-mail: zapisy@iloverally.eu
3. ZGŁOSZENIA
1. Formularze zgłoszeń będą do wypełnienia pod podanym linkiem lub bezpośrednio na stronie
internetowej wydarzenia. Kopie dowodu wpłaty wpisowego będą przyjmowane pocztą

elektroniczną na adres zapisy@iloverally.eu do dnia 08.06.2016 do godz. 24:00. Oryginał
zgłoszenia będzie dostępny w biurze zawodów do podpisania przez obydwóch członków załogi.
Pierwszeństwo mają zgłoszenia z potwierdzoną wpłatą wpisowego.
3.2 Zgłoszenie do “iLoveRally” polega na wypełnieniu formularza elektronicznego, opłaceniu
wpisowego i złożenia podpisów na oryginalnym zgłoszeniu w dniu zawodów.
3.3 Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia, bez podania przyczyny.
3.4 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 Organizatora, osób oficjalnych występujących
w imprezie i innych uczestników.
3.5 Wpisowe
Wpłaty dokonać należy na konto:
ING Bank Śląski, oddział Katowice
49 1050 1214 1000 0023 2851 6527
3.5.1 W imprezie obowiązują dwa terminy zgłoszeń:
Termin 1 – do dnia 01.05.2016 - wpisowe 120zł
Termin 2 – do dnia 08.06.2016 – wpisowe 170zł
3.5.2 W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej Organizatora wpisowe wynosi
dodatkowo 200zł
3.5.3 Wpłaty wpisowego przyjmowane będą na wskazane konto. Uprasza się o posiadanie w
dniu zawodów kopii wpłaty dokonanej przelewem do dnia 08.06.2016
3.5.4 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania imprezy lub po decyzji
Organizatora, w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia
3.5.5 Z wpisowego zwolnieni są zawodnicy uczestniczący w imprezie pokazowej iLoveRally2015
zgodnie z listą startową z dn 30.05.2015.
3.6 Obowiązki załogi
Do obowiązków załogi należy:
1.
Obecność na odprawie uczestników.
2.
Wstawienie do godz. 8:00, samochodów do Parku Kibica, wg wskazań obsługi Parku.
3.
Dokonanie odbioru administracyjnego i BK.
3.6.4. Przejazd trasy imprezy zgodnie ze wskazówkami Organizatora.
3.6.5. Odbycie wszystkich pętli w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach
ochronnych, z włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie
powyższych przepisów, pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.
3.7.Liczba załóg: maksymalnie 80
3.8.Pojazdy dopuszczone
Do udziału w pokazie dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Prawa 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 i spełniające wymogi Regulaminu KatowiceRally Show.
4. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
4.1.Miejsce i czas:
11.06.2016. –Biuro Imprezy, Altus ul. Uniwersytecka 13 od godz. 07:00-08:00
4.2.Dokumenty do okazania
• prawo jazdy kierowcy
• ubezpieczenia OC i NW
• dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi
• dokument identyfikacyjny pilota
• aktualne fotografie kierowcy i pilota
• pisemna zgoda właściciela w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością
kierowcy ani pilota.
5. ZAPOZNANIE Z TRASĄ
11.06.2016 – sobota, od godz. 9.30 – 10.30 (po 10 samochodów)
Każda załoga ma prawo do jednego przejazdu zapoznawczego.
Zapoznanie odbędzie się w grupach do 10 samochodów – za samochodem prowadzącym.
Wyprzedzanie pojazdu zapoznawczego oraz innych załóg podczas zapoznania jest zabronione.
Sankcje – do wykluczenia włącznie.

6. BADANIA KONTROLNE
6.1. Teren Uniwersytetu Śląskiego, ul. Chełkowskiego – PARK KIBICA,
11.06.2016 godz. 8.00 – 9.00
Nie przejście BK powoduje wykluczenie załogi z pokazów.
7. OPONY
7.1.Pojazd dopuszczony musi posiadać seryjne, oraz zgodne opony w rozumieniu Prawa o
Ruchu Drogowym. SLICKI homologowane wystartują w imprezie.
8. ODPRAWA UCZESTNIKÓW
8.1. Miejsce i czas
11.06.2016 – sobota, atrium budynku Altus , ul. Uniwersytecka 13 godz.9.15
9. BEZPIECZEŃSTWO
9.1.Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z załącznikiem „J” do
MKS FIA.
9.2.Sędziowie trasy w punktach obserwacyjnych wyposażeni będą w żółte flagi, mając kontakt
wzrokowy z sąsiadującymi punktami.
9.3.Na trasie pokazowej, załogi będą ostrzegane o ewentualnych przeszkodach przy pomocy
żółtych flag.
Jeżeli okaże się konieczne użycie żółtych flag, zastosowana będzie następująca procedura:
9.3.1. kierowca, któremu zostanie pokazana żółta flaga musi natychmiast zatrzymać się na
poboczu trasy oraz zastosować się do zaleceń zabezpieczenia trasy.
9.3.2. flagi będą użyte we wszystkich punktach poprzedzających zdarzenie
3.
każde naruszenie niniejszego przepisu pociągnie za sobą nałożenie kary
10. UBEZPIECZENIE
10.1.Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i
NNW.
10.2.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.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, właściwej jego
interpretacji, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną
część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KatowiceRally Show.

Katowice 07.06.2016r..

Organizator
Stowarzyszenie X

