Regulamin 2 Ice Attack
2016

1. Impreza i organizator
1.1 . Ice Attack 2 2016 jest imprezą klubową o charakterze towarzyskim w celu podnoszenia
doskonalenia techniki jazdy w zimowych warunkach. Impreza odbywa się bez pomiaru czasu dla
kierowców amatorów oraz zawodników posiadających licencję kierowcy sportu samochodowego oraz
zaproszonych gości.
1.2. Organizator:
Automobilklub Mazurski
ul. Kolejowa 6
11-730 Mikołajki

2.Termin i miejsce imprezy:
Miejsce rozgrywania imprezy – Baza MSR Okartowo – Jezioro Śniardwy.
Termin - 23-24.01.2016r
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych impreza zostanie odwołana.
Koordynatorem imprezy jest Tomasz Bartoś.

3. Program imprezy
23-24.01.2016
Rajestracja uczestników – od 9.00
Przejazdy będą odbywały się w godzinach 10.00 – 16.00

2PZM

4. Trasa
Długość prób:
Tor 1 – do rozgrzewki oraz dla załóg bez opon z kolcami – 2,5km
Tor właściwy – ok.4,0 km

5. Zgłoszenia
Każdy Uczestnik zamierzający wziąć udział w imprezie musi wysłać zgłoszenie na adres:
biuro@ak-mazurski.pl Podpisany Oryginał zgłoszenia każdy uczestnik zoobowiązany jest do złożenia
w biurze w dniu imprezy. Obowiązuje limit uczestników wynoszący 50 samochodów. O wpisaniu na
listę zgłoszeń decyduje moment wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora:
ALIOR Bank o/Węgorzewo
16 2490 0005 0000 4500 1136 5580
5.1 Wpisowe:
- sobota:
100 PLN – dla członków AK Mazurskiego z opłaconą składką za 2016rok.
150 PLN – dla pozostałych uczestników
- niedziela:
100 PLN – dla członków AK Mazurskiego z opłaconą składką za 2016 rok.
150 PLN - dla pozostałych uczestników
- pakiet (sobota+niedziela)
150 PLN – dla członków AK Mazurskiego z opłaconą składką za 2016 rok.
250 PLN - dla pozostałych uczestników
5.1.1 Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC zawodnika wobec osób
trzecich.
5.1.2 Zwrot wpisowego.
Organizator przewiduje zwrot wpisowego tylko w przypadku odwołania imprezy..

6. Przebieg imprezy
6.1 Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu dwóch dni na Jeziorze Śniardwy. Miejsce zostanie
wytypowane przez MSR po sprawdzeniu grubości pokrywy lodowej.
6.2 Podczas jazd każdy uczestnik musi posiadać zapięte pasy oraz powinien mieć kask.
6.3 Każdy uczestnik musi dostosować się do poleceń służb organizatora oznaczonych żółtymi
kamizelkami.
6.4 Podczas jazd obowiązuje zakaz wyprzedzania.
6.5 Obowiązuje zasada pierwszeństwa z prawej strony.
6.5 Minimalna odległość między samochodami podczas jazd wynosi 50m.
6.6 W przypadku wypadnięcia uczestnika z toru następni jadący mają obowiązek zwolnić i jeśli to
możliwe powoli go ominąć
6.7 Ilość aut oraz ruch na torze będzie kierowany przez obsługę toru.
6.8 Organizator ma prawo nie dopuścić lub przerwać jazdy uczestnikowi który:
- nie dostosowuje się do niniejszych przepisów,
- swoją jazdą powoduje zagrożenie dla innych uczestników
- nie dostosowuje się do poleceń obsługi.
- ze względu na stan techniczny samochodu a w szczególności wycieki płynów eksploatacyjnych.3
6.9 Flagi:
- czerwona flaga – META uczestnik jest obowiązany natychmiast zjechać z toru.
- żółta flaga – niebezpieczeństwo lub ustąp pierwszeństwa

7. Serwis

7.1 Żadne czynności serwisowe nie mogą odbywać się na jeziorze
7.2 Podczas tankowania i czynności serwisowych, które mogą zanieczyścić środowisko obowiązkowe
jest umieszczenie pod samochodem folii osłaniającej podłoże. Uczestnicy są zobowiązani zwrócić
szczególną uwagę na ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych.

8.Opony
Dowolne

9. Ubezpieczenie
9.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.
9.2 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.
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