BPM motosport cup 2017
ZIMNÝ POHÁR V RALLY
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VŠEOBECNÉ PODMIENKY
BPM motosport ako promotér s podporou svojich reklamných partnerov vypisuje pohár
v rally pre jazdcov s názvom „BPM motosport cup 2017“ (v ďalšom len Pohár).
Organizátorom jednotlivých rally zaradených do Pohára bude:
Auto klub Košice, 040 01 Košice, Hroncova 3, e-mail: autoklub@rallye.sk
ZARADENÉ RALLY
Pohár, ako aj jednotlivé rally zaradené do Pohára budú evidované na SAMŠ.
Do Pohára budú zaradené tieto 3 súťaže:
- MAREX RALLY MEDZILABORCE - dňa17.12.2016
- RALLY SIGORD – dňa 21.01.2017
- RALLY CASSOVIA – dňa 18.03.2017
Termíny konania jednotlivých rally zaradených do Pohára, ich názov a miesto konania
môžu byť zmenené na základe rozhodnutia organizátora.
REGISTRÁCIA A PRIHLASOVACIE VKLADY
Pohár je otvorený pre jazdcov vlastniacich licenciu SAMŠ a jazdcov bez licencie.
Jazdec, ktorý má záujem bodovať v Pohári sa musí zaregistrovať. Musí vyplniť registračný
formulár zverejnený na www.rallye.sk, zaslať ho poštou alebo mailom na adresu Auto klubu
Košice a zaplatiť registračný poplatok vo výške 100 € a to v termíne do 10.12.2016.
Jazdec, ktorý sa prihlási do Pohára po termíne uvedenom v bode 3.2 alebo sa neprihlási
vôbec bude hodnotený na danej rally ale nezíska body do celkových výsledkov Pohára.
Pohár je vypísaný pre jazdcov a nie je rozhodujúce s akým spolujazdcom sa jazdec zúčastní
na zaradenej rally.
Prihlasovací vklad na súťaž zaradenú do Pohára je 100 €/rally.
Maximálny počet prihlásených na jednotlivé súťaže bude uvedený v ZU. Organizátor musí
prijať jazdca, ktorý je registrovaný do Pohára.
POISTENIE
Posádky sa budú zúčastňovať jednotlivých rally zaradených do Pohára na svoje vlastné
nebezpečenstvo.
Organizátor nezodpovedá posádkam za žiadnu škodu alebo újmu na zdraví, ktorá im môže
pri účasti na rally zaradenej do Pohára vzniknúť.
Škody vzniknuté počas konania jednotlivých rally zaradených do Pohára tretím osobám
budú hradené z poistnej zmluvy uzavretej organizátorom s komerčnou poisťovňou.
POVOLENÉ VOZIDLÁ A ZARADENIE VOZIDIEL DO TRIED
Podmienkou účasti súťažného vozidla na jednotlivej rally zaradenej do Pohára je:
- vozidlo je vybavené bezpečnostným rámom
- vozidlo nebude používať pneumatiky s hrotmi
- vozidlo má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo
- vozidlo má platný technický alebo športový preukaz vozidla
Súťažné vozidlá budú zadelené do týchto tried:
- vozidlá s objemom do 1600 cm³ - trieda X1
- vozidlá s objemom od 1601 cm³ do 2000 cm³ - trieda X2
- vozidlá s objemom nad 2000 cm³ - trieda X3
Prihlásené vozidlá budú pred začiatkom každej rally skontrolované technickým komisárom.
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POVINNÁ VÝBAVA POSÁDKY
Do povinnej výbavy jazdca a spolujazdca počas účasti na rally zaradenej do Pohára je:
- platný vodičský preukaz a preukaz zdravotnej poisťovne
- ochranná motoristická prilba (nie motocyklová)
- nehorľavé oblečenie – overal
- športová obuv a nehorľavé rukavice jazdca
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REKLAMA A PROPAGÁCIA
Výlučným vlastníkom reklamných a propagačných práv na Pohár je organizátor.
Organizátor zašle každému zaregistrovanému jazdcovi reklamný pás (10 cm vysoký) s logom
Pohára, ktorý bude jazdec povinný nalepiť na predné sklo súťažného vozidla s ktorým sa
zúčastňuje rally započítavanej do Pohára. Nesplnenie tejto povinnosti bude potrestané
pokutou vo výške 100 € za každý zistený prípad.
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ORGANIZÁCIA RALLY
Jednotlivé rally zaradené do Pohára budú pozostávať z dvoch tratí rýchlostných skúšok
v dĺžke 5 až 10 km, ktoré sa absolvujú minimálne 2 x.
Rýchlostné skúšky sa absolvujú na štátnych, obecných alebo účelových komunikáciách.
Povrch použitých tratí bude asfalt alebo šotolina.
Súťažné posádky obdržia itinerár na presun medzi jednotlivými rýchlostnými skúškami.
Štandardný program jednotlivých rally bude nasledovný:
- piatok: od 16:00 obhliadka trate,
od 18:00 alternatívne administratívne preberanie
- sobota: od 06:00 do 09:00 obhliadka trate
od 08:00 do 09:30 administratívne a technické preberanie
od 10:00 štart súťaže
pri príchode do cieľa odovzdávanie cien
do 30 minút po príchode posledného súťažného vozidla zverejnenie výsledkov.
Organizátor môže podľa okolností upraviť štandartný program.
Presná organizácia každej rally zaradenej do Pohára bude upravená v ZU, ktoré vydá
organizátor a ktoré budú zverejnené na stránke organizátora.
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HODNOTENIE POHÁRA
Do celkového hodnotenia sa započítajú výsledky zo všetkých rally zaradených do Pohára.
Podmienkou pre zaradenie jazdca do celkového hodnotenia Pohára je:
- zaregistrovanie sa do pohára podľa bodu 3.2
- účasť minimálne na 2 rally zaradených do Pohára.
Celkové hodnotenie Pohára bude:
- v absolútnom poradí
- v jednotlivých triedach
Body v absolútnom poradí a v triedach budú pridelené tak, že jazdec na prvom až
dvadsiatom mieste získa body podľa stupnice 30, 25, 21, 19, 17, 15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje o konečnom poradí výsledok na poslednej rally
započítavanej do Pohára.

10. CENY
10.1 Slávnostné odovzdávanie cien bude na spoločenskom posedení, ktoré sa uskutoční do 30
dní po skončení poslednej rally započítavanej do Pohára.
10.2 Ceny vo vypísaných triedach budú na každej rally započítavanej do pohára odovzdané
prvým trom jazdcom (posádkam) za predpokladu, že sa v triede zúčastnili minimálne 4
posádky.
10.3 Ceny na základe konečných výsledkov Pohára budú udelené:
- cena pre víťaza v absolútnom poradí
- ceny pre víťazov v jednotlivých vypísaných tried na prvom až treťom mieste.
Zmeny týchto propozícii môže vykonať organizátor.
Košice, dňa 21.10.2016
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